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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O papel e as tarefas da Autoridade Supervisora do GNSS europeu (doravante denominada 
"A Autoridade"), a agência comunitária responsável pela gestão das fases de implantação e de 
exploração do programa Galileo, sofreu modificações significativas em virtude do 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 que define o novo quadro da governação pública e do 
financiamento dos programas Galileo e EGNOS, que entrou em vigor em 25 de Julho de 
2008.

Este regulamento prevê o princípio de uma rigorosa repartição de competências entre a 
Comunidade Europeia (actualmente a União), representada pela Comissão, a autoridade e a 
Agência Espacial Europeia e atribui à Comissão a responsabilidade pela gestão dos 
programas. Por outro lado, diminui as tarefas da autoridade, que será nomeadamente 
responsável por garantir a segurança do sistema (em especial a homologação da segurança) e 
por participar na preparação da comercialização dos sistemas GNSS europeus. Além disso, o 
regulamento estabelece que a autoridade realizará as tarefas que lhe são confiadas no respeito 
do papel de gestora dos programas desempenhado pela Comissão e em conformidade com as 
orientações formuladas por esta última.

A fim de garantir a compatibilidade com o novo quadro jurídico, é igualmente necessário 
alterar o Regulamento (CE) n. º 1321/2004 relativo às estruturas de gestão dos programas 
europeus de radionavegação por satélite. Daí a proposta da Comissão.

O nome da agência passará a ser "Agência GNSS" (a seguir designada por "agência"). A sua 
estrutura será alterada (nomeadamente através da criação de um comité de homologação da 
segurança dos sistemas GNSS europeus para além do conselho de administração e do 
director-executivo).

O Parlamento Europeu, que já tinha reservado uma parte das dotações e dos lugares da 
autoridade em 2009, enquanto aguardava as propostas da Comissão a fim de ter em 
consideração as modificações ao papel e às tarefas da autoridade, deverá, em princípio, 
congratular-se com a proposta da Comissão.

Do ponto de vista orçamental, ainda que não seja fácil prever o impacto real das modificações 
às tarefas da agência em termos de financiamento e de pessoal, a proposta da Comissão 
parece razoável, uma vez que prevê uma ligeira redução das subvenções da União à agência e 
do seu pessoal. Por outro lado, a proposta é compatível com a programação financeira.

Assim, as alterações propostas pela relatora incidem sobre a necessidade de se realizar um 
diálogo interinstitucional sobre o financiamento desta agência, em grande parte nova, em 
conformidade com o ponto 47 do AII1, o mandato do director executivo (cuja duração deve 
mantida em cinco anos, renovável uma vez) e a necessidade de garantir que o centro de 
segurança se manterá em Bruxelas, nas instalações existentes.

                                               
1 Acordo Interinstitucional entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental e 
a boa gestão financeira, de 17 de Maio de 2006.
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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

Projecto de resolução legislativa
N.º 2-A (novo)

Projecto de resolução legislativa Alteração

2-A. Sublinha que as disposições do ponto 
47 do Acordo Interinstitucional (AII) de 
17 de Maio de 2006 se aplicarão ao 
regulamento (que se encontra em fase de 
promulgação) que altera o Regulamento 
(CE) n.º 1321/2004 relativo às estruturas 
de gestão dos programas europeus de 
radionavegação por satélite; salienta que, 
caso o regulamento proposto seja 
adoptado, o Parlamento encetará 
negociações com o outro ramo da 
autoridade orçamental de modo a obter, 
em tempo útil, um acordo sobre o 
financiamento da agência GNSS, em 
conformidade com as disposições 
pertinentes do AII;

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É igualmente necessário permitir a 
representação do Parlamento Europeu no 
conselho de administração da agência, na 
qualidade de observador, dado o 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 salientar o 
interesse de uma cooperação estreita entre 
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão. É também conveniente, tendo 
em conta a necessidade de garantir a boa 
gestão dos programas, reduzir a duração 

(11) É igualmente necessário permitir a 
representação do Parlamento Europeu no 
conselho de administração da agência, na 
qualidade de observador, dado o 
Regulamento (CE) n.º 683/2008 salientar o 
interesse de uma cooperação estreita entre
o Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão. 
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do mandato do director executivo de cinco 
para quatro anos.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1321/2004
Artigo 2 – alínea a) – ponto ii-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) O Centro de Segurança será 
instalado em Bruxelas nas infra-
estruturas e instalações preexistentes, a 
fim de limitar o impacto ao nível da 
adaptação;

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1321/2004
Artigo 7 – nº 2 – último parágrafo

Texto da Comissão Alteração

O mandato do director executivo tem uma 
duração de quatro anos. Pode ser renovado 
uma vez por igual período.

O mandato do director executivo tem uma 
duração de cinco anos. Pode ser renovado 
uma vez por igual período.

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1 – ponto -13 (novo)
Regulamento (CE) n.º 1321/2004
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

No artigo -13.º, o n.º 11 passa a ter a 
seguinte redacção:

. 1. Sem prejuízo de outros recursos e 
taxas a definir, as receitas da agência 
incluirão uma subvenção da 
Comunidade inscrita no orçamento 
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geral da União Europeia destinada a 
assegurar o equilíbrio entre as receitas e 
as despesas. O financiamento da agência 
está sujeito ao acordo da autoridade 
orçamental, conforme previsto no ponto 
47 do Acordo Interinstitucional de 17 de 
Maio de 2006 sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira. O 
procedimento orçamental da União deve 
ser aplicado à contribuição da União e a 
qualquer subvenção imputável ao 
orçamento geral da União Europeia. A 
verificação das contas deve ser 
assegurada pelo Tribunal de Contas 
Europeu;
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