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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Salienta a relevância estratégica da política espacial quando se pretende pôr em prática 
uma verdadeira estratégia industrial europeia, assente em projectos concretos que dêem 
vantagens tangíveis aos cidadãos e empresas, e designadamente os dois programas 
emblemáticos que são o programa GMES e o programa de radionavegação por satélite;

2. Recorda que o insucesso da fórmula inicial da parceria público-privada adoptada para o 
financiamento dos programas GNSS conduziu, em 2007, à decisão de prosseguir a 
realização destes programas recorrendo a um financiamento exclusivo a partir do 
orçamento da União; recorda que, neste contexto, e tendo em conta a escassez de verbas 
disponíveis no actual QFP, foi decidido aumentar o limite máximo da rubrica 1A de 
2400 milhões de euros para o período 2007-2013; assinala que, em 2010, a Comissão 
propôs novamente uma revisão do QFP para aumentar o limite máximo da rubrica 1A, em 
virtude da escassez de fundos destinados ao projecto ITER;

3. Sublinha que este tipo de soluções pode colocar em risco o êxito e o valor acrescentado de 
grandes projectos industriais estratégicos para a União Europeia e comprometer a 
dinâmica política de que beneficiam; considera ser preferível encontrar uma solução 
orçamental de longo prazo capaz de assegurar um financiamento ao nível da UE, com 
respeito pelas exigências tecnológicas e um calendário que garanta a pertinência e a 
viabilidade destes programas;

4. Recorda que na declaração conjunta sobre o financiamento dos programas europeus 
GNSS, no âmbito do acordo relevante de 23 de Novembro de 2007, o Parlamento Europeu 
e o Conselho confirmaram que o montante total estimado necessário para a Plena 
Capacidade Operacional do projecto GNSS Galileo é de 3 400 milhões de euros para o 
período 2007-2013 e declararam que este montante não devia ser excedido durante a 
vigência do quadro financeiro 2007-2013; está convencido, no entanto, de que as verbas 
propostas no âmbito do actual quadro financeiro não são suficientes para pôr em 
funcionamento um serviço capaz e competitivo e superar o atraso tecnológico até 2013; 
lamenta, neste contexto, o facto de que, no âmbito da sua revisão intercalar de Janeiro de 
2011, a Comissão não tenha proposto qualquer financiamento adicional dos programas 
GNSS até 2013, o que pode originar atrasos inaceitáveis na sua implementação; sublinha 
que, caso sejam necessários fundos adicionais durante este período, a redistribuição dos 
actuais programas plurianuais não poderá constituir uma opção viável e não se aceitarão 
novas reduções na rubrica 1A, em particular no que se refere ao 7.º Programa-Quadro;

5. Salienta que o sistema GNSS é uma tecnologia fundamental que poderá revolucionar as 
infra-estruturas europeias de transporte e vários sectores do mercado; sublinha que outros 
programas de GNSS não europeus entrarão em funcionamento a médio prazo e, por 
conseguinte, qualquer tipo de atraso resultará na perda de competitividade internacional, 
na obsolescência das actuais infra-estruturas, na incapacidade de utilização de tecnologias 
e aplicações numa perspectiva de desenvolvimento e na perda de até 60% dos benefícios 
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esperados;

6. Solicita à Comissão que informe o Parlamento Europeu, logo que possível, caso sejam 
necessárias quaisquer verbas adicionais para completar atempadamente o GNSS, 
apresentando, pelo menos, uma perspectiva financeira actualizada até ao Verão de 2011, 
altura em que a nova proposta de QFP é submetida;

7. Sublinha, por último, que o Galileo, além de ser o primeiro grande projecto desta natureza 
da responsabilidade da UE, satisfaz um imperativo que é de interesse público europeu, o 
que justifica o recurso ao financiamento público; exorta a Comissão a melhorar a gestão 
do projecto e a garantir o mais depressa possível a competitividade e funcionamento em 
pleno de um serviço com uma constelação de 30 satélites para evitar incertezas e dar um 
sinal positivo aos agentes do mercado; salienta que poderão surgir disparidades 
consideráveis entre os custos actuais de investimento e os futuros custos de exploração; 
apoia, por conseguinte, a proposta de que, no futuro, sempre que se tratar de projectos a 
grande escala como este, o orçamento da UE deve cobrir um montante anual fixo, 
suportando principalmente os Estados-Membros o financiamento de qualquer custo 
adicional, mediante a disponibilização de verbas suplementares ao orçamento da UE, além 
de identificarem rubricas subutilizadas nesse orçamento, bem como outras fontes de 
financiamento, nomeadamente as que assumem formas inovadoras, que poderão contribuir 
para financiar necessidades adicionais destes projectos a grande escala;

8. Convida a Comissão Europeia a reflectir sobre a possibilidade de canalizar receitas 
provenientes das actividades comerciais do Galileo para o orçamento da UE;

9. Solicita à Comissão Europeia que faculte informações ao Parlamento Europeu sobre a 
forma como será assegurado o financiamento do encargo anual com a manutenção do 
Galileo, quando este estiver operacional, e que está estimado em 800 milhões de euros;

10. Sublinha que o valor estimado (1900 milhões de euros) incluído na revisão intercalar para 
o período posterior a 2013 é apresentado como meramente indicativo; convém, neste 
contexto, que a Comissão apresente uma estratégia para o financiamento a médio e longo 
prazo dos programas de radionavegação por satélite pós-2013, aproveitando inclusive a 
ideia da fixação de um montante anual para período entre 2014 e 2020, que seria 
necessário para cobrir a conclusão da infra-estrutura do Galileo e os respectivos custos de
manutenção até 2020.
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