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Alteração 37
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os detritos espaciais tornaram-se a 
mais grave ameaça à sustentabilidade das 
atividades espaciais. Consequentemente, 
deve ser elaborado um programa de apoio à 
vigilância e localização no espaço (a seguir 
designado por «SST»), com o objetivo de 
apoiar a criação e o funcionamento de 
serviços de monitorização e vigilância de 
objetos espaciais com vista a prevenir 
danos em veículos espaciais resultantes de 
colisões, bem como para evitar danos para 
as infraestruturas terrestres ou para a 
população humana devido a reentradas 
descontroladas de veículos espaciais 
inteiros ou dos seus detritos espaciais na 
atmosfera terrestre.

(5) Os detritos espaciais tornaram-se uma
grave ameaça à sustentabilidade das 
atividades espaciais. Consequentemente, 
deve ser elaborado um programa de apoio à 
vigilância e localização no espaço (a seguir 
designado por «SST»), com o objetivo de 
apoiar a criação e o funcionamento de 
serviços de monitorização e vigilância de 
objetos espaciais com vista a prevenir 
danos em veículos espaciais resultantes de 
colisões. A proliferação dos detritos 
espaciais reflete-se igualmente no 
surgimento de reentradas descontroladas 
e de risco de objetos espaciais. É, 
portanto, vantajoso criar um serviço SST 
destinado a prever as trajetórias e as vias 
de reentrada, a fim de prestar 
informações úteis aos governos e aos 
serviços de proteção civil.

Or. fr

Alteração 38
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os detritos espaciais tornaram-se a 
mais grave ameaça à sustentabilidade das 
atividades espaciais. Consequentemente, 
deve ser elaborado um programa de apoio à 
vigilância e localização no espaço (a seguir 
designado por «SST»), com o objetivo de 
apoiar a criação e o funcionamento de

(5) Os detritos espaciais tornaram-se a 
mais grave ameaça à sustentabilidade das 
atividades espaciais, à disponibilidade de 
posições orbitais excelentes e de espetros 
de frequências, bem como às janelas de 
oportunidade para o lançamento de 
veículos espaciais. Consequentemente, 
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serviços de monitorização e vigilância de 
objetos espaciais com vista a prevenir 
danos em veículos espaciais resultantes de 
colisões, bem como para evitar danos para 
as infraestruturas terrestres ou para a 
população humana devido a reentradas 
descontroladas de veículos espaciais 
inteiros ou dos seus detritos espaciais na 
atmosfera terrestre.

deve ser elaborado um programa de apoio à 
vigilância e localização no espaço (a seguir 
designado por «SST»), com o objetivo de 
apoiar a criação e o funcionamento de 
serviços de monitorização e vigilância de 
objetos espaciais com vista a prevenir 
danos em veículos espaciais resultantes de 
colisões, bem como para evitar danos para 
as infraestruturas terrestres ou para a 
população humana devido a reentradas 
descontroladas de veículos espaciais 
inteiros ou dos seus detritos espaciais na 
atmosfera terrestre.

Or. en

Alteração 39
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A prestação de serviços SST 
beneficiará todos os operadores públicos e 
privados de infraestruturas espaciais, 
incluindo a União, tendo em conta as suas 
responsabilidades a nível dos programas 
espaciais da UE – Serviço Europeu 
Complementar de Navegação 
Geostacionária (EGNOS) e Galileo, a 
executar pelo Regulamento (CE) 
n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de julho de 2008, relativo 
ao prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)12 e 
Copernicus/GMES, iniciativa criada pelo 
Regulamento (UE) n.º 911/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2010, relativo ao Programa 
Europeu de Monitorização da Terra 
(GMES) e suas operações iniciais (2011-
2013)13. As advertências sobre reentradas 
também beneficiarão as autoridades 

(6) A prestação de serviços SST 
beneficiará todos os operadores públicos e 
privados de infraestruturas espaciais, 
incluindo a União, tendo em conta as suas 
responsabilidades a nível dos programas 
espaciais da UE – Serviço Europeu 
Complementar de Navegação 
Geostacionária (EGNOS) e Galileo, a 
executar pelo Regulamento (CE) 
n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de julho de 2008, relativo 
ao prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)12 e 
Copernicus/GMES, iniciativa criada pelo 
Regulamento (UE) n.º 911/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2010, relativo ao Programa 
Europeu de Monitorização da Terra 
(GMES) e suas operações iniciais (2011-
2013)13. As advertências sobre reentradas 
também beneficiarão as autoridades 
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públicas nacionais responsáveis pela 
proteção civil.

públicas nacionais responsáveis pela 
proteção civil. Além disso, estes serviços 
ajudarão as companhias de seguros 
privadas a estimar o valor potencial das 
responsabilidades decorrentes de uma 
colisão durante a vida de um satélite.

__________________ __________________
12 JO L 196 de 27.4.2008, p. 1. 12 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1.
13 JO L 276 de 20.10.2010, p. 1. 13 JO L 276 de 20.10.2010, p. 1.

Or. en

Alteração 40
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A prestação de serviços SST 
beneficiará todos os operadores públicos e 
privados de infraestruturas espaciais, 
incluindo a União, tendo em conta as suas 
responsabilidades a nível dos programas 
espaciais da UE – Serviço Europeu 
Complementar de Navegação 
Geostacionária (EGNOS) e Galileo, a 
executar pelo Regulamento (CE) 
n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de julho de 2008, relativo 
ao prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)12 e 
Copernicus/GMES, iniciativa criada pelo 
Regulamento (UE) n.º 911/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2010, relativo ao Programa 
Europeu de Monitorização da Terra 
(GMES) e suas operações iniciais (2011-
2013)13. As advertências sobre reentradas 
também beneficiarão as autoridades 
públicas nacionais responsáveis pela 
proteção civil.

(6) A prestação de serviços SST 
beneficiará todos os operadores públicos e 
privados de infraestruturas espaciais, 
incluindo a União, tendo em conta as suas 
responsabilidades a nível dos programas 
espaciais da UE – Serviço Europeu 
Complementar de Navegação 
Geostacionária (EGNOS) e Galileo, a 
executar pelo Regulamento (CE) 
n.º 683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de julho de 2008, relativo 
ao prosseguimento da execução dos 
programas europeus de navegação por 
satélite (EGNOS e Galileo)12 e 
Copernicus/GMES, iniciativa criada pelo 
Regulamento (UE) n.º 911/2010 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de setembro de 2010, relativo ao Programa 
Europeu de Monitorização da Terra 
(GMES) e suas operações iniciais (2011-
2013)13. As advertências sobre reentradas 
descontroladas de objetos espaciais na 
atmosfera terrestre e sobre as zonas e 
faixas horárias de queda previstas 
também beneficiarão as autoridades 
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públicas nacionais responsáveis pela 
proteção civil.

__________________ __________________
12 JO L 196 de 27.4.2008, p. 1. 12 JO L 196 de 24.7.2008, p. 1.
13 JO L 276 de 20.10.2010, p. 1. 13 JO L 276 de 20.10.2010, p. 1.

Or. fr

Alteração 41
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os serviços SST devem ser 
complementares das 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], bem como das
atividades da Agência Espacial Europeia 
neste domínio.

(7) Os serviços SST devem ser 
complementares das 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], tais como o 
desenvolvimento de tecnologias óticas de 
laser para localização, bem como as
atividades da Agência Espacial Europeia 
ou outras atividades de investigação 
internacionais neste domínio. Além disso, 
também devem ser complementares dos 
programas espaciais emblemáticos da 
União, ou seja, os programas Copernicus 
e Galileo, a iniciativa Agenda Digital e 
outras infraestruturas de 
telecomunicações que ajudam a 
concretizar a sociedade de informação.

Or. en

Alteração 42
Vladimír Remek, Vittorio Prodi
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Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os serviços SST devem ser 
complementares das 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], bem como das 
atividades da Agência Espacial Europeia 
neste domínio.

(7) Os serviços SST devem ser 
complementares das 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], bem como das 
atividades presentes e futuras da Agência 
Espacial Europeia neste domínio.

Or. en

Alteração 43
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O programa de apoio SST também deve 
ser complementar das restantes medidas de 
atenuação, como as orientações das Nações 
Unidas (ONU) em matéria de atenuação 
dos detritos espaciais, ou outras iniciativas, 
como a proposta da União relativa a um 
Código de Conduta internacional para as 
atividades no espaço exterior.

(8) O programa de apoio SST também deve 
ser complementar das restantes medidas de 
atenuação, como as orientações das Nações 
Unidas (ONU) em matéria de atenuação 
dos detritos espaciais, ou outras iniciativas 
internacionais que visem garantir a 
sustentabilidade espacial, boas estruturas 
de governação espacial e/ou acesso 
universal, como a proposta da União 
relativa a um Código de Conduta 
internacional para as atividades no espaço 
exterior.

Or. en

Alteração 44
Vittorio Prodi
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Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os requisitos dos utilizadores SSA, 
tanto civis como militares, foram definidos 
no documento de trabalho dos serviços da 
Comissão «European space situational 
awareness civil-military user 
requirements»14, aprovado pelos 
Estados-Membros no Comité Político e de 
Segurança do Conselho, em 18 de 
novembro de 201115. A prestação de 
serviços SST deve servir apenas fins civis. 
Os requisitos puramente militares não 
devem ser abordados na presente decisão.

(9) Os requisitos dos utilizadores SSA, 
tanto civis como militares, foram definidos 
no documento de trabalho dos serviços da 
Comissão «European space situational 
awareness civil-military user 
requirements»14, aprovado pelos 
Estados-Membros no Comité Político e de 
Segurança do Conselho, em 18 de 
novembro de 201115. A prestação de 
serviços SST deve servir apenas fins civis, 
mas tal não deve impedir a Agência 
Europeia de Defesa (AED) de contribuir 
para o programa. Os requisitos puramente 
militares não devem ser abordados na 
presente decisão.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final de 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final de 12.10.2011.
15 Documento do Conselho 15715/11 de 
24.10.2011.

15 Documento do Conselho 15715/11 de 
24.10.2011.

Or. en

Alteração 45
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os requisitos dos utilizadores SSA, 
tanto civis como militares, foram definidos 
no documento de trabalho dos serviços da 
Comissão «European space situational 
awareness civil-military user 
requirements»14, aprovado pelos 
Estados-Membros no Comité Político e de 
Segurança do Conselho, em 18 de 
novembro de 201115. A prestação de 
serviços SST deve servir apenas fins civis. 

(9) Os requisitos dos utilizadores SSA, 
tanto civis como militares, foram definidos 
no documento de trabalho dos serviços da 
Comissão «European space situational 
awareness civil-military user 
requirements», aprovado pelos 
Estados-Membros no Comité Político e de 
Segurança do Conselho, em 18 de 
novembro de 2011. A prestação de serviços 
SST deve servir apenas fins civis. Os 
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Os requisitos puramente militares não 
devem ser abordados na presente decisão.

requisitos puramente militares não devem 
ser abordados na presente decisão. A 
proteção dos satélites militares ou duais 
serve um objetivo civil.

__________________ __________________
14 SEC(2011) 1247 final de 12.10.2011. 14 SEC(2011) 1247 final de 12.10.2011.
15 Documento do Conselho 15715/11 de 
24.10.2011.

15 Documento do Conselho 15715/11 de 
24.10.2011.

Or. fr

Alteração 46
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O funcionamento dos serviços SST 
deve basear-se numa parceria entre a União 
e os Estados-Membros e utilizar 
competências e recursos nacionais atuais e 
futuros, tais como análises matemáticas e 
modelizações, radares ou telescópios 
terrestres disponibilizados pelos 
Estados-Membros participantes. Os 
Estados-Membros mantêm a propriedade e 
o controlo dos seus recursos e continuam a 
ser responsáveis pelo respetivo 
funcionamento, manutenção e renovação.

(10) O funcionamento dos serviços SST 
deve basear-se numa parceria entre a 
União, os Estados-Membros e a AEE e 
utilizar competências e recursos nacionais 
e europeus, atuais e futuros, tais como 
análises matemáticas e modelizações, 
radares ou telescópios terrestres 
disponibilizados pelos Estados-Membros
participantes e pela AEE. Os 
Estados-Membros mantêm a propriedade e 
o controlo dos seus recursos e continuam a 
ser responsáveis pelo respetivo 
funcionamento, manutenção e renovação.

Or. en

Alteração 47
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) O funcionamento dos serviços SST 
deve basear-se numa parceria entre a União 
e os Estados-Membros e utilizar 
competências e recursos nacionais atuais e 
futuros, tais como análises matemáticas e 
modelizações, radares ou telescópios 
terrestres disponibilizados pelos 
Estados-Membros participantes. Os 
Estados-Membros mantêm a propriedade e 
o controlo dos seus recursos e continuam a 
ser responsáveis pelo respetivo 
funcionamento, manutenção e renovação.

(10) O funcionamento dos serviços SST 
deve basear-se numa parceria entre a União 
e os Estados-Membros, e as agências 
nacionais e da União relevantes, e utilizar 
competências e recursos nacionais atuais e 
futuros, tais como análises matemáticas e 
modelizações, radares ou telescópios 
terrestres disponibilizados pelos 
Estados-Membros participantes. Os 
Estados-Membros mantêm a propriedade e 
o controlo dos seus recursos e continuam a 
ser responsáveis pelo respetivo 
funcionamento, manutenção e renovação.

Or. en

Alteração 48
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O funcionamento dos serviços SST 
deve basear-se numa parceria entre a União 
e os Estados-Membros e utilizar 
competências e recursos nacionais atuais e 
futuros, tais como análises matemáticas e 
modelizações, radares ou telescópios 
terrestres disponibilizados pelos 
Estados-Membros participantes. Os 
Estados-Membros mantêm a propriedade e 
o controlo dos seus recursos e continuam a 
ser responsáveis pelo respetivo 
funcionamento, manutenção e renovação.

(10) O funcionamento dos serviços SST 
deve basear-se numa parceria entre a União 
e os Estados-Membros e utilizar 
competências e recursos nacionais atuais e 
futuros, tais como análises matemáticas e 
modelizações, radares ou telescópios 
terrestres disponibilizados pelos 
Estados-Membros participantes e pela 
AEE. Os Estados-Membros e a AEE 
mantêm a propriedade e o controlo dos 
seus recursos e continuam a ser 
responsáveis pelo respetivo 
funcionamento, manutenção e renovação.

Or. en

Justificação

É a AEE enquanto organização, e não os seus Estados-Membros, que detém os recursos 
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desenvolvidos ao abrigo dos programas da AEE.

Alteração 49
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A Agência Europeia para a 
Segurança das Redes e da Informação 
(ENISA) pode igualmente prestar apoio 
complementar com vista a garantir a 
integridade das redes e dos sistemas.

Or. en

Alteração 50
Vittorio Prodi

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 

(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, a ENISA, a 
AED e os destinatários dos serviços SST. 
Além disso, a Comissão Europeia e o 
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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.

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.

Or. en

Alteração 51
Jean-Pierre Audy

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, dos 
seus Estados-Membros ou de países
terceiros. 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.

Or. fr

Alteração 52
Vittorio Prodi
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Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O Comité de Segurança do Conselho 
recomendou a criação de uma estrutura de 
gestão do risco para assegurar que as 
questões de segurança dos dados são 
devidamente tidas em conta na 
implementação do programa de apoio SST. 
Para esse efeito, as estruturas e os 
procedimentos adequados de gestão do 
risco devem ser estabelecidos pelos 
Estados-Membros participantes e o CSUE.

(14) O Comité de Segurança do Conselho 
recomendou a criação de uma estrutura de 
gestão do risco para assegurar que as 
questões de segurança dos dados são 
devidamente tidas em conta na 
implementação do programa de apoio SST. 
Para esse efeito, as estruturas e os 
procedimentos adequados de gestão do 
risco devem ser estabelecidos pelos 
Estados-Membros participantes e o CSUE, 
desempenhando a ENISA um papel 
adequado no apoio à segurança das redes 
e da informação.

Or. en

Alteração 53
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

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 máximo 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, preferencialmente através 
de rubricas orçamentais específicas ao 
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abrigo desses programas. 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.

Or. en

Alteração 54
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

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 financiamento da União para o programa 
de apoio SST deve provir dos respetivos 
programas previstos no quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020. Qualquer 
aumento da contribuição da União pode
advir igualmente, para além do Horizonte 
2020 no que toca aos aspetos de 
investigação, dos programas Galileo e 
Copernicus, garantindo ao mesmo tempo 
que os seus próprios objetivos não são 
ameaçados.
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__________________ __________________
18 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1. 18 JO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

Or. en

Alteração 55
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de garantir um planeamento 
adequado do programa, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no 
que diz respeito à adoção de um programa 
de trabalho plurianual. É particularmente 
importante que a Comissão proceda a
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive ao nível de 
peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e redação de atos delegados, 
deve assegurar a transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 56
Norbert Glante

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É estabelecido um programa de apoio à 
vigilância e à localização no espaço (a 
seguir designado por «SST») para o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 

É estabelecido o programa Cassini de 
apoio à vigilância e à localização no espaço 
(a seguir designado «programa Cassini») 
para o período compreendido entre 1 de 



PE523.078v01-00 16/39 AM\1009739PT.doc

PT

2014 e 31 de dezembro de 2020. janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2020.
(A presente alteração aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. de

Justificação

Á semelhança dos programas Galileo e Copernicus, dever utilizar-se um nome em vez de uma 
abreviatura pouco clara. O nome utilizado refere-se à família de astrónomos franco-italiana 
Cassini. A presente alteração aplica-se sempre que seja feita referência ao «programa de 
apoio SST» na proposta de decisão.

Alteração 57
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Objetivo geral

O programa de apoio SST contribui para 
assegurar, a longo prazo, a 
disponibilidade das infraestruturas e 
serviços espaciais europeus e nacionais, 
com o objetivo geral de conferir à União 
um sistema autónomo de vigilância no 
espaço, essencial para a segurança das
economias, das sociedades e dos cidadãos 
da Europa, ajudando sobretudo a evitar a 
multiplicação dos detritos espaciais.

Or. fr

Alteração 58
Jean-Pierre Audy



AM\1009739PT.doc 17/39 PE523.078v01-00

PT

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Objeto espacial», qualquer objeto de 
origem humana ou natural no espaço 
exterior;

(1) «Objeto espacial», qualquer objeto de 
origem humana no espaço exterior;

Or. fr

Alteração 59
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Veículo espacial», qualquer objeto 
espacial fabricado pelo homem que sirva 
um objetivo específico, incluindo satélites 
artificiais;

(2) «Veículo espacial», qualquer objeto 
espacial fabricado pelo homem que sirva 
um objetivo específico, incluindo satélites 
artificiais, minissatélites, microssatélites, 
nanossatélites e picossatélites;

Or. en

Alteração 60
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Veículo espacial», qualquer objeto 
espacial fabricado pelo homem que sirva 
um objetivo específico, incluindo satélites 
artificiais;

(2) «Veículo espacial», qualquer objeto 
espacial fabricado pelo homem que sirva 
um objetivo específico, incluindo satélites 
artificiais ativos;

Or. fr
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Alteração 61
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Detritos espaciais», veículos espaciais 
ou suas partes que já não sirvam nenhum 
objetivo específico, incluindo componentes 
de foguetes ou satélites artificiais, ou 
satélites artificiais inativos;

(3) «Detritos espaciais», todos os objetos 
fabricados pelo Homem, incluindo 
veículos espaciais ou seus fragmentos e 
elementos, na órbita terrestre ou que 
reentrem na atmosfera, que não sejam 
funcionais ou que já não sirvam nenhum 
objetivo específico, incluindo componentes 
de foguetes ou satélites artificiais, ou 
satélites artificiais inativos;

Or. en

Alteração 62
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 2 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Dados SST», parâmetros físicos de 
objetos espaciais adquiridos por sensores 
SST;

(5) «Dados SST», os parâmetros físicos de 
objetos espaciais adquiridos por sensores 
SST ou os elementos orbitais de objetos 
espaciais com base nas observações desses 
sensores;

Or. fr

Alteração 63
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 Os objetivos do programa de apoio SST 
consistem em apoiar ações destinadas a 
criar uma capacidade SST, tendo
especialmente em vista:

Os objetivos do programa de apoio SST 
consistem em apoiar ações destinadas a 
atenuar o risco e as consequências de 
colisões espaciais, através da criação de 
uma capacidade SST europeia, tendo 
especialmente em vista:

Or. en

Alteração 64
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos do programa de apoio SST 
consistem em apoiar ações destinadas a 
criar uma capacidade SST, tendo 
especialmente em vista:

Os objetivos do programa de apoio SST 
consistem em apoiar ações destinadas a 
criar uma capacidade SST, conferindo à 
União Europeia um grau de autonomia 
adequado e tendo especialmente em vista:

Or. fr

Alteração 65
Rachida Dati

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A criação e o funcionamento de uma 
função de sensor, composta por uma rede 
de sensores nacionais espaciais ou 
terrestres existentes destinados a vigiar e 
localizar objetos espaciais;

(a) A criação e o funcionamento de uma 
função de sensor, composta por uma rede 
de sensores nacionais espaciais ou 
terrestres existentes, e o desenvolvimento 
desta rede por via da melhoria dos 
sensores existentes ou, quando 
necessário, da instalação de novos
sensores, a fim de vigiar e localizar objetos 
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espaciais com total independência;

Or. fr

Justificação

É necessário melhorar os sensores existentes e, se possível, desenvolver novos sensores, a fim 
de garantir uma produção de dados autónoma.

Alteração 66
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A criação e o funcionamento de uma 
função de sensor, composta por uma rede 
de sensores nacionais espaciais ou 
terrestres existentes destinados a vigiar e 
localizar objetos espaciais;

(a) A criação e o funcionamento de uma 
função de sensor, composta por uma rede 
de sensores SST europeus espaciais ou 
terrestres, incluindo não apenas os
sensores nacionais mas também os 
desenvolvidos através da AEE, destinados 
a vigiar e localizar objetos espaciais;

Or. en

Alteração 67
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A criação e o funcionamento de uma 
função de sensor, composta por uma rede 
de sensores nacionais espaciais ou 
terrestres existentes destinados a vigiar e 
localizar objetos espaciais;

(a) A criação e o funcionamento de uma 
função de sensor, composta por uma rede 
de sensores nacionais espaciais ou 
terrestres destinados a vigiar e localizar 
objetos espaciais, bem como a constituir 
uma base de dados dos mesmos;

Or. fr
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Alteração 68
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A criação e o funcionamento de uma 
função de sensor, composta por uma rede 
de sensores nacionais espaciais ou 
terrestres existentes destinados a vigiar e 
localizar objetos espaciais;

(a) A criação e o funcionamento de uma 
função de sensor, composta por uma rede 
segura de sensores nacionais espaciais ou 
terrestres existentes destinados a vigiar e 
localizar objetos espaciais;

Or. en

Alteração 69
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A criação e o funcionamento de uma 
função de transformação para tratar e 
analisar os dados SST capturados pelos 
sensores, incluindo a capacidade para 
detetar e identificar objetos espaciais e 
criar e manter um catálogo desses objetos;

(b) A criação e o funcionamento de uma 
função de transformação para tratar e 
analisar os dados SST, a fim de produzir 
informações SST;

Or. fr

Alteração 70
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A criação e o funcionamento de um (c) A criação e o funcionamento de um 
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serviço para prestar serviços SST aos 
operadores de veículos espaciais e às 
entidades públicas.

serviço para prestar os serviços SST 
definidos no artigo 4.º, n.º 1, às entidades 
referidas no artigo 4.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 71
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A criação e o funcionamento de um 
serviço para prestar serviços SST aos 
operadores de veículos espaciais e às 
entidades públicas.

(c) A criação e o funcionamento de um 
serviço para prestar serviços SST aos 
operadores de veículos espaciais, às 
entidades públicas e às entidades privadas 
envolvidas em atividades espaciais.

Or. en

Alteração 72
Vladimír Remek

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve, com base nos objetivos 
definidos no n.º 1, incluir num plano de 
trabalho plurianual a descrição das ações 
específicas a realizar, juntamente com um 
calendário indicativo de implementação e 
uma indicação do montante a atribuir a 
cada ação.

Or. en

Justificação

Os objetivos são interessantes e relativamente claros, mas as ações concretas, o calendário e 
as dotações orçamentais ainda parecem um tanto opacas, mesmo para um programa de 



AM\1009739PT.doc 23/39 PE523.078v01-00

PT

natureza preparatória.

Alteração 73
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação dos riscos de colisão entre 
veículos espaciais, ou entre veículos 
espaciais e detritos espaciais, e a criação de 
alertas anticolisão durante o lançamento e a 
operação de veículos espaciais;

(a) A avaliação dos riscos de colisão entre 
veículos espaciais, ou entre veículos 
espaciais e detritos espaciais, ou entre 
veículos espaciais e objetos espaciais, e a 
criação de alertas anticolisão durante o 
lançamento e a operação de veículos 
espaciais;

Or. en

Alteração 74
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A deteção e avaliação dos riscos de 
explosões em órbita, desmembramentos ou 
colisões;

(b) A deteção e caracterização de 
fragmentos em órbita, desmembramentos 
ou colisões;

Or. fr

Alteração 75
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) A avaliação do risco e os alertas
relacionados com a reentrada de objetos 
espaciais e detritos espaciais na atmosfera 
terrestre e a estimativa do tempo e da 
localização do impacto.

(c) A avaliação do risco relacionada com a 
reentrada descontrolada de objetos 
espaciais e detritos espaciais na atmosfera 
terrestre e a estimativa das zonas e faixas 
horárias da queda.

Or. fr

Alteração 76
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A disponibilização de avaliações de 
risco orbitais ao longo da vida dos 
veículos espaciais.

Or. en

Alteração 77
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os serviços SST devem ser prestados 
aos Estados-Membros, ao Conselho, à 
Comissão, ao SEAE, aos operadores de 
veículos espaciais públicos e privados e às 
entidades públicas competentes em matéria 
de proteção civil. Os serviços SST serão 
prestados em conformidade com as 
disposições em matéria de utilização e 
intercâmbio de dados e de informações 
SST referidas no artigo 9.º

2. Os serviços SST devem ser prestados 
aos Estados-Membros, ao Conselho, à 
Comissão, ao SEAE, aos operadores de 
veículos espaciais públicos e privados, às 
entidades públicas competentes em matéria 
de proteção civil e, quando adequado, às 
companhias de seguros. Os serviços SST 
serão prestados em conformidade com as 
disposições em matéria de utilização e 
intercâmbio de dados e de informações 
SST referidas no artigo 9.º.
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Or. en

Alteração 78
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros participantes, o 
CSUE e a Comissão não podem ser 
considerados responsáveis por quaisquer
prejuízos resultantes da falta ou da 
interrupção da prestação de serviços SST, 
nem por qualquer atraso na sua prestação 
ou pela falta de fiabilidade das 
informações fornecidas através dos 
serviços SST.

Suprimido

Or. ro

Alteração 79
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros participantes, o 
CSUE e a Comissão não podem ser 
considerados responsáveis por quaisquer 
prejuízos resultantes da falta ou da 
interrupção da prestação de serviços SST, 
nem por qualquer atraso na sua prestação 
ou pela falta de fiabilidade das informações 
fornecidas através dos serviços SST.

3. Os Estados-Membros participantes, o 
CSUE, a ENISA e a Comissão não podem 
ser considerados responsáveis por 
quaisquer prejuízos resultantes da falta ou 
da interrupção da prestação de serviços 
SST, nem por qualquer atraso na sua 
prestação ou pela falta de fiabilidade das 
informações fornecidas através dos 
serviços SST.

Or. en

Alteração 80
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera
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Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de apoio SST não 
concederá apoio ao desenvolvimento de 
novos sensores SST.

Suprimido

Or. en

Alteração 81
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa de apoio SST não 
concederá apoio ao desenvolvimento de 
novos sensores SST.

2. O programa de apoio SST pode 
conceder apoio ao desenvolvimento de 
novos sensores SST ou participar na 
melhoria dos sensores existentes.

Or. fr

Alteração 82
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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, 
garantindo, ao mesmo tempo, 
transparência e clareza no que se refere 
às diferentes fontes de financiamento;

Or. en
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Alteração 83
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

Alteração 84
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(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, a 
Agência Europeia de Defesa e a Agência 
Europeia para a Segurança das Redes e 
da Informação, os mecanismos de 
coordenação necessários para garantir a 
segurança do programa;

Or. en
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Alteração 85
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Definir a governação e a política de 
dados do serviço europeu de SST, 
desempenhando um papel ativo na 
criação do consórcio e monitorizando de 
perto as atividades do programa.

Or. en

Alteração 86
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que pretendam 
participar na execução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º devem apresentar 
um pedido à Comissão que demonstre a 
conformidade com os seguintes critérios:

1. Os Estados-Membros que pretendam 
participar na execução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º devem apresentar 
prova de:

Or. en

Alteração 87
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros que pretendam 
participar na execução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º devem apresentar 
um pedido à Comissão que demonstre a 

1. Os Estados-Membros que pretendam 
participar na execução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º devem, 
diretamente ou por intermédio de um 
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conformidade com os seguintes critérios: consórcio ou entidade pública nacional 
ou multinacional, apresentar um pedido à 
Comissão que demonstre a conformidade 
com os seguintes critérios:

Or. fr

Alteração 88
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Propriedade de sensores SST e 
existência de recursos técnicos e humanos 
adequados para o seu funcionamento ou 
capacidades em matéria de tratamento de 
dados;

(a) Ter capacidade para disponibilizar ao 
sistema SST o seguinte:

- sensores SST e recursos técnicos e 
humanos adequados para o seu 
funcionamento, ou
- capacidades em matéria de análise e 
tratamento de dados, especificamente 
concebidas para SST;

Or. en

Alteração 89
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Propriedade de sensores SST e 
existência de recursos técnicos e humanos 
adequados para o seu funcionamento ou 
capacidades em matéria de tratamento de 
dados;

(a) Propriedade de sensores SST ou 
capacidades em matéria de tratamento de 
dados e existência de recursos técnicos e 
humanos adequados para o seu 
funcionamento;
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Or. en

Alteração 90
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Propriedade de sensores SST e 
existência de recursos técnicos e humanos 
adequados para o seu funcionamento ou 
capacidades em matéria de tratamento de 
dados;

(a) Propriedade de sensores SST e 
existência de recursos técnicos e humanos 
adequados para o seu funcionamento ou 
capacidades em matéria de tratamento de 
dados, ou contribuições para um 
programa SST;

Or. en

Alteração 91
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecimento de um plano de ação
para a realização dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º

Suprimido

Or. en

Alteração 92
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros que cumpram os 4. Os Estados-Membros que cumpram os 
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critérios estabelecidos no n.º 1 e que sejam 
partes no acordo a que se refere o 
artigo 10.º são elegíveis para uma 
contribuição financeira do programa de
apoio SST. A Comissão publica e atualiza, 
no seu sítio web, a lista de 
Estados-Membros.

critérios estabelecidos no n.º 1 e que sejam 
partes no acordo a que se refere o 
artigo 10.º são elegíveis para uma 
contribuição financeira do programa de 
apoio SST.

Or. en

Alteração 93
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros que cumpram os 
critérios estabelecidos no n.º 1 e que sejam 
partes no acordo a que se refere o 
artigo 10.º são elegíveis para uma 
contribuição financeira do programa de 
apoio SST. A Comissão publica e atualiza, 
no seu sítio web, a lista de 
Estados-Membros.

4. Os Estados-Membros que cumpram os 
critérios estabelecidos no n.º 1 e que sejam 
partes no acordo a que se refere o 
artigo 10.º são elegíveis para uma 
contribuição financeira do programa de 
apoio SST. A Comissão publica e atualiza, 
no seu sítio web, a lista de 
Estados-Membros e as respetivas 
contribuições financeiras.

Or. en

Alteração 94
Jean-Pierre Audy

Proposta de decisão
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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no artigo 10.º no artigo 10.º. O CSUE é responsável 
pelas ações de interface com os 
utilizadores finais. Define e implementa 
meios de recuperação de dados SST e de 
distribuição dos serviços às entidades 
previstas no artigo 4.º, n.º 2.

Or. fr

Alteração 95
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

 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

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

Or. en

Alteração 96
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

 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

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 até determinado limite do 
programa de apoio SST, sob reserva da 
celebração do acordo referido no 
artigo 10.º

Or. en



AM\1009739PT.doc 33/39 PE523.078v01-00

PT

Alteração 97
Sajjad Karim

Proposta de decisão
Artigo 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A utilização e o intercâmbio de dados e 
informações SST para efeitos da execução 
dos objetivos referidos no artigo 3.º ficam 
subordinados às seguintes regras:

A utilização e o intercâmbio de dados SST 
e informações SST para efeitos da 
execução dos objetivos referidos no 
artigo 3.º ficam subordinados às seguintes 
regras, devendo ser criado um ato de 
execução para especificar os meios 
através dos quais estes objetivos devem ser 
alcançados e as medidas a tomar para 
garantir o cumprimento dos critérios 
relevantes:

Or. en

Alteração 98
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Proposta de decisão
Artigo 9 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 A utilização e o intercâmbio de dados e 
informações SST para efeitos da execução 
dos objetivos referidos no artigo 3.º ficam 
subordinados às seguintes regras:

A utilização e o intercâmbio de dados e 
informações SST para efeitos da execução 
das principais ações referidas no artigo 3.º 
ficam subordinados às seguintes regras:

Or. en

Alteração 99
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 10 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros que cumpram os 
critérios estabelecidos no artigo 7.º, n.º 1, 
e o CSUE devem celebrar um acordo que 
defina as regras e os mecanismos para a 
sua cooperação na execução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º Em especial, esse 
acordo deve conter disposições sobre os 
seguintes aspetos:

Os Estados-Membros, o CSUE e a ENISA
devem celebrar um acordo que defina as 
regras e os mecanismos para a sua 
cooperação na execução dos objetivos 
enunciados no artigo 3.º. Em especial, esse 
acordo deve conter disposições sobre os 
seguintes aspetos:

Or. en

Alteração 100
Vladimír Remek, Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEE pode contribuir para o programa 
SST em nome dos Estados-Membros
participantes no Programa «Space 
Situational Awareness» (Programa SSA).

Or. en

Justificação

Sendo a detentora de todos os recursos tangíveis e intangíveis, a AEE não necessita de 
celebrar um acordo com os Estados-Membros participantes no SSA.

Alteração 101
Maria Da Graça Carvalho

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O financiamento da União para o 
programa de apoio SST deve provir dos 

A contribuição máxima da União para o 
programa de apoio SST deve ser de 
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outros programas previstos no quadro 
financeiro plurianual para 2014-2020, em 
total conformidade com a sua base 
jurídica.

70 milhões de euros, a preços correntes, 
para 2014-2020 e deve provir 
principalmente e em proporções 
equivalentes dos programas estabelecidos 
pelos atos referidos no n.º 2.

Or. en

Alteração 102
Sajjad Karim, Evžen Tošenovský

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à execução e à exploração dos sistemas 
europeus de radionavegação por satélite21, 
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 satélite21, 
artigos 1.º e 3.º, alíneas c) e d), e artigo 4.º, 
sem que tal ameace a total funcionalidade 
dos programas EGNOS e Galileo.

__________________ __________________
21 COM(2011) 814 final de 31.11.2011. Referência 
a atualizar após a adoção.

21 COM(2011) 814 final de 31.11.2011. Referência 
a atualizar após a adoção.

Or. en

Alteração 103
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o programa Copernicus21-A, 
artigo 5.º, alínea c).
__________________
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21-A JO L ....

Or. en

Alteração 104
Norbert Glante

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Regulamento (UE) n.º […] do 
Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece o programa Copernicus e 
revoga o Regulamento (UE) n.º 911/2010, 
artigo 5.º, alínea c);

Or. de

Justificação

A alteração visa indicar os programas suscetíveis de conceder financiamento sem, no 
entanto, determinar uma percentagem, a fim de garantir a flexibilidade do financiamento.

Alteração 105
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Decisão n.º […] do Conselho que 
estabelece o Programa Específico de 
execução do Horizonte 202022, 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;

(b) 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 crises21-A, artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b), e n.º 3, alínea e), e pela Decisão 
n.º […] do Conselho que estabelece o 
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Programa Específico de execução do 
Horizonte 202022, 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.

__________________ __________________
21-A JO L ....

22 COM(2011) 811 final de 30.11.2011. Referência 
a atualizar após a adoção.

22 COM(2011) 811 final de 30.11.2011. Referência 
a atualizar após a adoção.

Or. en

Alteração 106
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 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 a criminalidade e 
à gestão de crises23, artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b), e artigo 3.º, n.º 3, alínea e).

Suprimido

__________________
23 COM(2011) 753 final de 15.11.2011. Referência 
a atualizar após a adoção.

Or. en

Alteração 107
Sajjad Karim

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Regulamento (UE) n.º […] do (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 crises23, artigo 3.º, n.º 2, 
alínea b), e artigo 3.º, n.º 3, alínea e).

Parlamento Europeu e do Conselho que 
define o financiamento e o 
funcionamento do Programa Europeu de 
Observação da Terra (Copernicus) 
2014-2020, sem que tal ameace a total 
funcionalidade do programa.

Or. en

Alteração 108
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

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 provir dos programas Galileo 
e Copernicus.

Or. en

Alteração 109
Vittorio Prodi

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O financiamento privado deve provir 
de instituições financeiras com interesse 
comprovado na proteção de veículos 
espaciais.

Or. en
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Alteração 110
Maria Da Graça Carvalho, Zofija Mazej Kukovič

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.

Or. en

Alteração 111
Zofija Mazej Kukovič

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A eficácia da utilização dos recursos. (b) A eficácia da utilização dos recursos, 
tendo especialmente em conta a 
atribuição de fundos ao CSUE.

Or. en


