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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I (Processo legislativo ordinário - reformulação)
***II (Processo legislativo ordinário - reformulação)

***III (Processo legislativo ordinário - reformulação)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
implantação e à exploração dos sistemas europeus de radionavegação por satélite
(COM(2011)0814 – C7-0464/2011 – 2011/0392(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0814),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 172.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento 
(C7-0464/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão dos Assuntos Externos, da Comissão dos Orçamentos e da 
Comissão dos Transportes e do Turismo (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A política europeia de radionavegação 
por satélite tem por objetivo dotar a União 
com dois sistemas de radionavegação por 
satélite, o sistema resultante do programa 
Galileo e o sistema EGNOS (a seguir 
designados por "os sistemas"). Estes 
sistemas decorrem, respetivamente, dos 
programas Galileo e EGNOS (a seguir 

(1) A política europeia de radionavegação 
por satélite tem por objetivo dotar a União 
com dois sistemas de radionavegação por 
satélite, o sistema resultante do programa 
Galileo e o sistema EGNOS (a seguir 
designados por "os sistemas"). Estes 
sistemas decorrem, respetivamente, dos 
programas Galileo e EGNOS (a seguir 
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designados por "os programas"). Cada uma 
das duas infraestruturas inclui satélites e 
uma rede de estações terrestres.

designados por "os programas"). Cada uma 
das duas infraestruturas utiliza satélites e 
uma rede de estações terrestres.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O programa EGNOS tem por objetivo 
melhorar a qualidade dos sinais dos 
sistemas mundiais de navegação por 
satélite (a seguir designados por "GNSS", 
Global Navigation Satellite Systems) 
existentes.

(3) O programa EGNOS tem por objetivo 
melhorar a qualidade dos sinais dos vários
sistemas mundiais de navegação por 
satélite (a seguir designados por "GNSS", 
Global Navigation Satellite Systems).

Or. en

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O programa EGNOS está em fase de 
exploração desde que o seu serviço aberto 
e o seu serviço denominado "Safety of Life 
– salvaguarda da vida humana" foram 
declarados operacionais em outubro de 
2009 e em março de 2011, respetivamente.

(10) O programa EGNOS está em fase de 
exploração desde que o seu serviço aberto 
e o seu serviço denominado "Safety of Life 
– salvaguarda da vida humana" foram 
declarados operacionais em outubro de 
2009 e em março de 2011, respetivamente.
No entanto, a insuficiente cobertura 
geográfica impede muitas regiões da 
União de beneficiarem dos serviços 
prestados no âmbito do programa 
EGNOS. Assegurar a cobertura dos 
territórios dos Estados-Membros deve, por 
conseguinte, ter prioridade absoluta. 
Afigura-se igualmente conveniente 
alargar a cobertura, nomeadamente aos 
territórios dos países candidatos e dos 
países terceiros abrangidos pelo "Céu 
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Único Europeu" e pela Política Europeia 
de Vizinhança. Esta extensão aos países 
terceiros não deve atrasar a extensão da 
cobertura da União Europeia.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Importa garantir que não há 
restrições ao usufruto dos serviços 
prestados no âmbito de ambos os 
programas.  A aplicação de tarifas a 
alguns dos serviços seria considerada 
uma restrição. Com base no pressuposto, 
será conveniente que os serviços de 
salvaguarda da vida humana sejam 
gratuitos. O mesmo princípio deve ser 
aplicado ao serviço público 
regulamentado utilizado pelos 
Estados-Membros e determinadas 
entidades da União Europeia.

Or. en

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Uma vez que a União assegura, em 
princípio, a totalidade do financiamento 
dos programas, é importante que seja 
proprietária de todos os ativos corpóreos e 
incorpóreos criados ou desenvolvidos no 
âmbito dos programas. A fim de serem 
plenamente respeitados os direitos 
fundamentais em matéria de propriedade, 
devem ser celebrados os acordos 

(12) Uma vez que a União assegura, em 
princípio, a totalidade do financiamento 
dos programas, é importante que seja 
proprietária de todos os ativos corpóreos e 
incorpóreos criados ou desenvolvidos no 
âmbito dos programas. A fim de serem 
plenamente respeitados os direitos 
fundamentais em matéria de propriedade, 
devem ser celebrados os acordos 
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necessários com os proprietários existentes, 
nomeadamente no que se refere às partes 
essenciais das infraestruturas e à sua 
segurança.  A fim de facilitar a adoção da 
radionavegação por satélite pelos 
mercados, é conveniente assegurar que os 
terceiros possam otimizar, em especial, a 
utilização dos direitos de propriedade 
intelectual decorrentes dos programas e 
pertencentes à União, em especial no plano 
socioeconómico.

necessários com os proprietários existentes, 
nomeadamente no que se refere às partes 
essenciais das infraestruturas e à sua 
segurança.  A fim de facilitar a adoção da 
radionavegação por satélite pelos 
mercados, é conveniente assegurar que os 
terceiros possam otimizar, em especial, a 
utilização dos direitos de propriedade 
intelectual decorrentes dos programas e 
pertencentes à União, em especial no plano 
socioeconómico. A Comissão deve 
assegurar a possibilidade de transferir ou 
atribuir a terceiros o licenciamento de 
direitos de propriedade intelectual 
decorrentes do trabalho realizado ao 
abrigo dos programas, se tal for 
considerado oportuno após uma avaliação 
caso a caso. 

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os ativos criados ou desenvolvidos 
fora dos programas não são abrangidos 
pelas disposições em matéria de 
propriedade estabelecidas no presente 
regulamento. No entanto, esses ativos 
podem, por vezes, ser relevantes para a 
execução dos programas. A Comissão 
deve encorajar terceiros a consagrarem a 
sua atenção a esses ativos relevantes e, 
quando vantajoso para os programas, 
negociar a utilização adequada daqueles, 
por forma a incentivar o desenvolvimento 
de nova tecnologia fora do quadro dos 
programas.

Or. en
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Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para garantir o seu prosseguimento, é 
necessário estabelecer um quadro 
financeiro adequado que permita à União 
continuar a financiar os programas. 
Convém igualmente indicar o montante 
necessário, durante o período de 1 de 
janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2020, 
para financiar a conclusão da fase de 
implantação do Galileo, assim como da 
exploração dos sistemas.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O Parlamento Europeu e o Conselho, 
sob proposta da Comissão de 29 de junho 
de 2011, [decidiram] afetar um montante 
máximo de [7 897] milhões de euros, a 
preços correntes, para o financiamento das 
atividades ligadas aos programas durante o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
2014 e 31 de dezembro de 2020. Convém
precisar que essas atividades abrangem
igualmente a proteção dos sistemas e do 
seu funcionamento, incluindo na altura do 
lançamento de satélites. Nesse contexto, 
uma participação nas despesas necessárias 
para beneficiar dos serviços suscetíveis de 
assegurar essa proteção, por exemplo os 
fornecidos pelos sistemas de conhecimento 
da situação no espaço (como o "Space 
Situational Awareness", pode ser 
financiada pelo orçamento afetado aos 
programas, na medida das disponibilidades 
resultantes de uma gestão rigorosa dos 

(15) O Parlamento Europeu e o Conselho, 
sob proposta da Comissão de 29 de junho 
de 2011, [decidiram] afetar um montante 
máximo de [7 897] milhões de euros, a 
preços correntes, para o financiamento das 
atividades ligadas aos programas durante o 
período compreendido entre 1 de janeiro de 
2014 e 31 de dezembro de 2020. Por uma 
questão de clareza e a fim de facilitar o 
controlo dos custos, convém repartir esse 
montante total entre várias categorias. 
Não obstante, para uma melhor 
flexibilidade, a Comissão deve poder 
reafetar os fundos de uma categoria a 
outra. As atividades dos programas devem 
incluir igualmente a proteção dos sistemas 
e do seu funcionamento, incluindo na 
altura do lançamento de satélites. Nesse 
contexto, uma participação nas despesas 
necessárias para beneficiar dos serviços 
suscetíveis de assegurar essa proteção, por 
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custos e no pleno respeito do montante 
total acima referido e fixado no artigo [x] 
do regulamento do Conselho XYZ que 
estabelece o quadro financeiro para o 
período de 2014-2020. O presente 
regulamento estabelece, para a prossecução 
dos programas, uma dotação financeira que 
constitui a referência privilegiada, na 
aceção do ponto [17] do Acordo 
Interinstitucional de xx/yy/201z entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão relativo à cooperação em matéria 
orçamental e à boa gestão financeira e na 
aceção do artigo 14.º [da proposta de 
regulamento do Conselho, de 29 de Junho 
de 2011] que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020[12].

exemplo os fornecidos pelos sistemas de 
conhecimento da situação no espaço (como 
o "Space Situational Awareness", pode ser 
financiada pelo orçamento afetado aos 
programas, na medida das disponibilidades 
resultantes de uma gestão rigorosa dos 
custos e no pleno respeito do montante 
total acima referido e fixado no artigo [x] 
do regulamento do Conselho XYZ que 
estabelece o quadro financeiro para o 
período de 2014-2020. O presente 
regulamento estabelece, para a prossecução 
dos programas, uma dotação financeira que 
constitui a referência privilegiada, na 
aceção do ponto [17] do Acordo 
Interinstitucional de xx/yy/201z entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão relativo à cooperação em matéria 
orçamental e à boa gestão financeira e na 
aceção do artigo 14.º [da proposta de 
regulamento do Conselho, de 29 de Junho 
de 2011] que estabelece o quadro 
financeiro plurianual para o período de 
2014-2020 [12].

Or. en

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) É conveniente especificar as 
atividades para as quais são concedidas as 
dotações orçamentais da União afetadas 
aos programas para o período 2014-2020 
ao abrigo do presente regulamento. Estas 
dotações devem ser concedidas 
principalmente para as atividades 
associadas à fase de implantação do 
programa Galileo, incluindo as ações de 
gestão e de acompanhamento desta fase, e 
as associadas à exploração do sistema 
resultante do programa Galileo, incluindo 
as ações prévias ou preparatórias dessa 

(16) É conveniente especificar as 
atividades para as quais são concedidas as 
dotações orçamentais da União afetadas 
aos programas para o período 2014-2020 
ao abrigo do presente regulamento. Estas 
dotações devem ser concedidas 
principalmente para as atividades 
associadas à fase de implantação do 
programa GALILEO, incluindo as ações de 
gestão e de acompanhamento desta fase, e 
as associadas à exploração do sistema 
resultante do programa GALILEO, 
incluindo as ações prévias ou preparatórias 
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fase, e do sistema EGNOS. Devem 
igualmente ser concedidas para o 
financiamento de outras atividades 
necessárias à gestão e à realização dos 
objetivos dos programas.

dessa fase, e do sistema EGNOS. Devem 
igualmente ser concedidas para abranger 
atividades relativas à maximização dos 
benefícios socioeconómicos dos 
programas e para financiar outras 
atividades necessárias à gestão e à 
realização dos objetivos dos programas.

Or. en

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Convém igualmente assinalar que os 
recursos orçamentais previstos no 
presente regulamento não abrangem os 
trabalhos financiados pelos fundos 
afetados ao programa Horizonte 2020, 
Programa-Quadro para a Investigação e a 
Inovação, tais como os ligados ao 
desenvolvimento das aplicações derivadas 
dos sistemas. Estes trabalhos permitirão
otimizar a utilização dos serviços 
oferecidos no quadro dos programas, 
assegurar um bom retorno dos 
investimentos efetuados pela União sob a 
forma de benefícios sociais e económicos, 
e desenvolver o saber-fazer das empresas 
da União em relação à tecnologia da 
radionavegação por satélite.

(18) É extremamente importante otimizar 
a utilização dos serviços oferecidos no 
quadro dos programas, assegurar um bom 
retorno dos investimentos efetuados pela 
União sob a forma de benefícios sociais e 
económicos, e desenvolver o saber-fazer 
das empresas da União em relação à 
tecnologia da radionavegação por satélite.
Deve ser este o objetivo das atividades 
associadas à maximização dos benefícios 
socioeconómicos dos programas, que 
devem incluir os trabalhos financiados no 
âmbito do programa Horizonte 2020, 
Programa-Quadro para a Investigação e a 
Inovação, e os trabalhos desenvolvidos no 
quadro dos programas.

Or. en

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Por outro lado, é necessário que as 
receitas geradas pelos sistemas sejam 

(19) Por outro lado, é necessário que 
quaisquer receitas geradas pelos sistemas 
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cobradas pela União, para garantir a 
recuperação dos investimentos previamente 
efetuados. Além disso, deve ser possível 
estabelecer um mecanismo de partilha de 
receitas em contratos celebrados com as 
empresas do setor privado.

sejam cobradas pela União e aplicadas no 
apoio aos programas, nomeadamente no 
financiamento de atividades destinadas a 
maximizar os benefícios socioeconómicos 
dos programas. Além disso, deve ser 
possível estabelecer um mecanismo de 
partilha de receitas em contratos celebrados 
com as empresas do setor privado.

Or. en

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A Agência do GNSS Europeu foi 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
912/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro de 2010, que 
cria a Agência do GNSS Europeu, revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1321/2004 do 
Conselho relativo às estruturas de gestão 
dos programas europeus de radionavegação 
por satélite e altera o Regulamento (CE) n.º 
683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho14, com vista a alcançar os 
objetivos dos programas Galileo e EGNOS 
e a executar certas tarefas ligadas ao 
funcionamento dos programas. Constitui 
uma agência da União, que, enquanto 
organismo na aceção do artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, está sujeita às obrigações 
aplicáveis às agências da União. Convém 
atribuir-lhe determinadas tarefas ligadas à 
segurança dos programas, à sua eventual 
designação como autoridade PRS 
responsável e à sua contribuição para a
comercialização dos sistemas. Deve 
igualmente desempenhar as tarefas que a 
Comissão possa confiar-lhe através de um 
ou vários acordos de delegação que 
abranjam outras tarefas específicas 
relacionadas com os programas, que 

(23) A Agência do GNSS Europeu foi 
instituída pelo Regulamento (UE) n.º 
912/2010 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de setembro de 2010, que 
cria a Agência do GNSS Europeu, revoga o 
Regulamento (CE) n.º 1321/2004 do 
Conselho relativo às estruturas de gestão 
dos programas europeus de radionavegação 
por satélite e altera o Regulamento (CE) n.º 
683/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho14, com vista a alcançar os 
objetivos dos programas Galileo e EGNOS 
e a executar certas tarefas ligadas ao 
funcionamento dos programas. Constitui 
uma agência da União, que, enquanto 
organismo na aceção do artigo 185.º do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, está sujeita às obrigações 
aplicáveis às agências da União. Convém 
atribuir-lhe determinadas tarefas ligadas à 
segurança dos programas, à sua eventual 
designação como autoridade PRS 
responsável, à sua promoção e à
comercialização dos serviços prestados.
Convém igualmente que estabeleça um 
contacto próximo com os utilizadores e 
potenciais utilizadores dos serviços 
prestados no quadro dos programas e que 
recolha informações sobre as suas 
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incluam tarefas ligadas às fases de 
exploração dos sistemas e à promoção das 
aplicações e dos serviços no mercado da 
radionavegação por satélite. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, esses acordos de 
delegação devem incluir, em especial, as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência do GNSS Europeu.

exigências e sobre os avanços do mercado 
de radionavegação por satélite. Além 
disso, deve identificar as áreas cujos 
regulamentos podem ser alterados ou que 
beneficiariam da introdução de 
regulamentos por forma a usufruírem das 
vantagens do GNSS e deve desempenhar 
tarefas que visem maximizar os benefícios 
socioeconómicos dos programas.
Ademais, deve igualmente desempenhar as 
tarefas que a Comissão possa confiar-lhe 
através de um ou vários acordos de 
delegação que abranjam outras tarefas 
específicas relacionadas com os programas, 
que incluam tarefas ligadas às fases de 
exploração dos sistemas. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, esses acordos de 
delegação devem incluir, em especial, as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência do GNSS Europeu.

Or. en

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A União deve celebrar com a Agência 
Espacial Europeia um acordo de delegação 
plurianual que cubra os aspetos técnicos e 
os aspetos relativos à programação. Para 
que a Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, os acordos de delegação 
devem incluir, em especial, as condições 
gerais da gestão dos fundos confiados à 
Agência do GNSS Europeu. Relativamente 
às atividades exclusivamente financiadas 
pela União, estas condições devem garantir 
um grau de controlo comparável ao que 
seria exigido se a Agência Espacial 

(24) Para a fase de implantação do 
programa Galileu, a União deve celebrar 
com a Agência Espacial Europeia um 
acordo de delegação que determine as 
tarefas da agência nessa fase. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
União, possa exercer plenamente o seu 
poder de controlo, os acordos de delegação 
devem incluir, em especial, as condições 
gerais da gestão dos fundos confiados à 
Agência do GNSS Europeu, propiciando, 
simultaneamente, flexibilidade suficiente 
para que a Agência possa desempenhar as 
suas tarefas técnicas de forma eficaz.
Relativamente às atividades 
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Europeia fosse uma agência da União. exclusivamente financiadas pela União, 
estas condições devem garantir um grau de 
controlo comparável ao que seria exigido 
se a Agência Espacial Europeia fosse uma 
agência da União.

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 24-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(24-A) Para a fase de exploração dos 
programas, a Agência do GNSS Europeu 
deve celebrar com a Agência Espacial 
Europeia protocolos de trabalho que 
estabeleçam as tarefas desta no 
desenvolvimento da futura geração de 
sistemas e no fornecimento de apoio 
técnico à geração de sistemas existente. A 
este respeito, importa sublinhar que as 
atividades de investigação e de 
desenvolvimento tecnológico associadas à 
modernização dos sistemas devem ser 
financiadas no âmbito do programa 
Horizonte 2020.

Or. en

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Dado que os programas serão, em 
princípio, financiados pela União, os 
contratos públicos celebrados no âmbito 
dos programas devem obedecer às regras 
da União aplicáveis aos contratos públicos 
e, sobretudo, visar a otimização dos 
recursos, o controlo dos custos e a 

(28) Dado que os programas serão, em 
princípio, financiados pela União, os 
contratos públicos celebrados no âmbito 
dos programas devem obedecer às regras 
da União aplicáveis aos contratos públicos 
e, sobretudo, visar a otimização dos 
recursos, o controlo dos custos e a 
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atenuação dos riscos, bem como melhorar a 
eficácia e reduzir a dependência em relação 
a um fornecedor único. É conveniente 
assegurar uma concorrência aberta e 
equitativa em toda a cadeia de 
abastecimento, oferecendo possibilidades 
de participação equilibradas aos diversos 
ramos de atividade a todos os níveis, 
incluindo, em particular, aos novos 
operadores e às pequenas e médias 
empresas (a seguir designadas "PME"). 
Devem ser evitados eventuais abusos de 
posição dominante e de dependência a 
longo prazo de fornecedores únicos. Para 
atenuar os riscos do programa, evitar a 
dependência de uma fonte única de 
fornecimento e assegurar um melhor 
controlo global dos programas e dos 
respetivos custos e calendário, convém 
recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes de fornecimento. As 
indústrias da União devem ter a 
possibilidade de recorrer a fontes fora da 
União para certos componentes e serviços 
caso se comprove a existência de 
vantagens significativas em termos de 
qualidade e de custos, tendo em conta, no 
entanto, a natureza estratégica dos 
programas e as exigências da União em 
matéria de segurança e de controlo das 
exportações. Convém tirar partido dos 
investimentos e das experiências e 
competências industriais, nomeadamente 
as adquiridas nas fases de definição, de 
desenvolvimento e de validação dos 
programas, garantindo simultaneamente 
que as normas aplicáveis à adjudicação por 
concurso não sejam postas em causa.

atenuação dos riscos, bem como melhorar a 
eficácia e reduzir a dependência em relação 
a um fornecedor único. É conveniente 
assegurar uma concorrência aberta e 
equitativa em toda a cadeia de 
abastecimento, oferecendo possibilidades 
de participação equilibradas aos diversos 
ramos de atividade a todos os níveis, 
incluindo, em particular, aos novos 
operadores e às pequenas e médias 
empresas (a seguir designadas "PME"). 
Devem ser evitados eventuais abusos de 
posição dominante e de dependência a 
longo prazo de fornecedores únicos. Para 
atenuar os riscos do programa, evitar a 
dependência de uma fonte única de 
fornecimento e assegurar um melhor 
controlo global dos programas e dos 
respetivos custos e calendário, convém 
recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes de fornecimento. As 
indústrias da União devem ter a 
possibilidade de recorrer a fontes fora da 
União para certos componentes e serviços 
caso se comprove a existência de 
vantagens significativas em termos de 
qualidade e de custos, tendo em conta, no 
entanto, a natureza estratégica dos 
programas e as exigências da União em 
matéria de segurança e de controlo das 
exportações. Convém tirar partido dos 
investimentos e das experiências e 
competências industriais, nomeadamente 
as adquiridas nas fases de definição, de 
desenvolvimento e de validação dos 
programas, garantindo simultaneamente 
que as normas aplicáveis à adjudicação por 
concurso não sejam postas em causa.
Tendo presente a natureza específica da 
indústria espacial e o seu valor 
estratégico, é também necessário dar 
particular atenção, no âmbito do processo 
de adjudicação, à importância de manter 
a capacidade industrial do setor espacial 
na União. 

Or. en
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Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de definir as medidas 
necessárias para garantir a compatibilidade 
e interoperabilidade dos sistemas com 
outros sistemas de radionavegação por 
satélite, bem como com meios de 
radionavegação convencionais, e garantir a 
segurança dos sistemas e do seu 
funcionamento, é conveniente delegar na 
Comissão o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
se refere a estes dois domínios de 
competência. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Convém que a Comissão, ao preparar e 
redigir atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(37) A fim de definir as medidas 
necessárias para garantir a compatibilidade 
e interoperabilidade dos sistemas com 
outros sistemas de radionavegação por 
satélite, bem como com meios de 
radionavegação convencionais, garantir a 
segurança dos sistemas e do seu 
funcionamento, e estabelecer um quadro 
de gestão dos direitos de propriedade 
intelectual, é conveniente delegar na 
Comissão o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
se refere a estes dois domínios de 
competência. É particularmente importante 
que a Comissão proceda a consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Convém que a Comissão, ao preparar e 
redigir atos delegados, assegure a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os programas Galileo e EGNOS 
compreendem todas as atividades 
necessárias para definir, desenvolver, 
validar, construir, explorar, renovar e 
melhorar os dois sistemas europeus de 
radionavegação por satélite, ou seja, o 

1. Os programas europeus de 
radionavegação por satélite, Galileo e 
EGNOS, compreendem todas as atividades 
necessárias para definir, desenvolver, 
validar, construir, explorar, renovar e 
melhorar os dois sistemas europeus de 
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sistema resultante do programa Galileo e o 
sistema EGNOS, bem como para garantir a 
sua segurança.

radionavegação por satélite, ou seja, o 
sistema resultante do programa Galileo e o 
sistema EGNOS, bem como para garantir a 
sua segurança.

Or. en

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O sistema resultante do programa 
Galileo é uma infraestrutura de sistema 
mundial de radionavegação global por 
satélite (GNSS) autónoma, composta por 
uma constelação de satélites e uma rede 
mundial de estações terrestres. 

2. O sistema resultante do programa 
Galileo é uma infraestrutura de sistema 
mundial de radionavegação global por 
satélite (GNSS) autónoma, especialmente 
concebida para fins civis e composta por 
uma constelação de satélites e uma rede 
mundial de estações terrestres. 

Or. en

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O sistema EGNOS é uma infraestrutura 
que controla e corrige os sinais emitidos 
pelos sistemas mundiais de radionavegação 
por satélite existentes.  Compreende 
estações terrestres e vários transpondedores 
instalados em satélites geoestacionários.

3. O sistema EGNOS é uma infraestrutura 
que transmite os sinais emitidos pelos 
vários sistemas mundiais de 
radionavegação por satélite, depois de 
corrigidos e melhorados.  Compreende 
estações terrestres e vários transpondedores 
instalados em satélites geoestacionários.

Or. en

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Oferecer um "serviço de salvaguarda da 
vida humana" ("Safety of Life Service" ou 
SoL), orientado para os utilizadores para os 
quais a segurança é essencial. Este serviço 
responde igualmente às necessidades de 
continuidade, disponibilidade e precisão 
impostas em determinados setores e 
compreende uma função de integridade que 
permite prevenir o utilizador em caso de 
mau funcionamento do sistema;

b) Oferecer um "serviço de salvaguarda da 
vida humana" (Safety of Life Service ou
SoL) sem encargos e orientado para os 
utilizadores para os quais a segurança é 
essencial. Este serviço responde 
igualmente às necessidades de 
continuidade, disponibilidade e precisão 
impostas em determinados setores e 
compreende uma função de integridade que 
permite prevenir o utilizador em caso de 
mau funcionamento do sistema;

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) oferecer um "serviço público 
regulamentado" ("Public Regulated 
Service" ou PRS) reservado a utilizadores 
autorizados pelos governos, para as 
aplicações sensíveis que exijam um alto 
nível de continuidade do serviço; este 
serviço utiliza sinais robustos e cifrados;

d) oferecer um "serviço público 
regulamentado" ("Public Regulated 
Service" ou PRS) reservado a utilizadores 
autorizados pelos governos, para as 
aplicações sensíveis que exijam um alto 
nível de continuidade do serviço; este 
serviço utiliza sinais robustos e cifrados; 
este serviço deve utilizar sinais robustos e 
cifrados e deve ser disponibilizado sem 
encargos aos Estados-Membros e às 
Instituições da União, incluindo ao 
Serviço Europeu para a Ação Externa;

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) oferecer um "serviço de salvaguarda da 
vida humana" (SoL) orientado para os 
utilizadores para os quais a segurança é 
essencial; este serviço responde, 
nomeadamente, às necessidades de 
continuidade, disponibilidade e precisão 
impostas em determinados setores e 
compreende uma função de integridade que 
permite prevenir o utilizador em caso de 
mau funcionamento do sistema na área de 
cobertura.

c) oferecer um "serviço de salvaguarda da 
vida humana" (SoL) sem encargos e
orientado para os utilizadores para os quais 
a segurança é essencial; este serviço 
responde, nomeadamente, às necessidades 
de continuidade, disponibilidade e precisão 
impostas em determinados setores e 
compreende uma função de integridade que 
permite prevenir o utilizador em caso de 
mau funcionamento do sistema na área de 
cobertura.

Or. en

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O programa EGNOS tem igualmente como 
objetivo específico alargar a cobertura 
geográfica destes serviços a todo o 
território da União e, no limite das 
restrições técnicas e com base em acordos 
internacionais, a outras regiões do mundo, 
nomeadamente aos territórios dos países 
terceiros aos quais se estende o "Céu Único 
Europeu".

O programa EGNOS deve igualmente ter
como objetivo específico alargar, com a 
maior brevidade possível, a cobertura 
geográfica destes serviços a todo o 
território da União e, no limite das 
restrições técnicas e com base em acordos 
internacionais, a outras regiões do mundo, 
nomeadamente aos territórios dos países 
candidatos e dos países terceiros aos quais 
se estende o "Céu Único Europeu" e a 
Política Europeia de Vizinhança.

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as (Não se aplica à versão portuguesa)
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regras relativas à criação e à exploração 
dos sistemas no âmbito dos programas 
europeus de radionavegação por satélite, 
nomeadamente as relativas à administração 
e à contribuição financeira da União.

Or. en

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) uma fase de desenvolvimento e 
validação, que compreende a construção e 
o lançamento dos primeiros satélites, a 
instalação das primeiras infraestruturas no 
solo e todos os trabalhos e operações 
necessários para a validação do sistema em 
órbita; o objetivo é que esta fase termine 
em 2013;

b) uma fase de desenvolvimento e 
validação, cujo termo está previsto para 
2013, e que compreende a construção e o 
lançamento dos primeiros satélites, a 
instalação das primeiras infraestruturas no 
solo e todos os trabalhos e operações 
necessários para a validação do sistema em 
órbita;

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) uma fase de implantação, que 
compreende a instalação e a proteção do 
conjunto das infraestruturas espaciais e 
terrestres, assim como as operações 
associadas à referida instalação, e que 
inclui os preparativos para a fase de 
exploração; o objetivo é que esta fase, 
iniciada em 2008, termine em 2020;

c) uma fase de implantação, que termina 
em 2020 e compreende a instalação e a 
proteção do conjunto das infraestruturas 
espaciais e terrestres, assim como as 
operações associadas à referida instalação, 
e que inclui os preparativos para a fase de 
exploração;

Or. en
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Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) uma fase de exploração, que 
compreende a gestão da infraestrutura, a 
manutenção, o aperfeiçoamento constante,
a renovação e a proteção do sistema, as 
operações de certificação e de 
normalização relacionadas com o 
programa, o fornecimento e a
comercialização dos serviços e todas as 
outras atividades necessárias ao 
desenvolvimento do sistema e ao bom 
funcionamento do programa; o objetivo é 
que esta fase comece gradualmente entre
2014 e 2015, com o fornecimento dos 
primeiros serviços.

d) uma fase de exploração, que 
compreende atividades operacionais, 
nomeadamente a gestão da infraestrutura, 
a manutenção, o aperfeiçoamento constante 
e a proteção do sistema, as operações de 
certificação e de normalização relacionadas 
com o programa, a prestação, promoção e
comercialização dos serviços referidos no 
artigo 1.º, n.º4, e das aplicações e serviços 
desenvolvidos com base nesses serviços, 
atividades de desenvolvimento e 
implantação que visam o progresso e as 
futuras gerações do sistema e todas as 
outras atividades necessárias ao 
desenvolvimento do sistema e ao bom 
funcionamento do programa; esta fase deve 
começar em 2014, com o fornecimento dos 
primeiros serviços. A sua plena 
capacidade operacional deve ser 
alcançada em 2020.

Or. en

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Exploração do sistema EGNOS (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 4
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Texto da Comissão Alteração

A exploração do sistema EGNOS 
compreende principalmente a gestão da 
infraestrutura, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a renovação e
a proteção do sistema, as atividades de 
homologação, de certificação e de 
normalização relacionadas com o 
programa, o conjunto dos elementos que 
justificam a fiabilidade do sistema e da sua 
exploração, bem como o fornecimento e a 
comercialização dos serviços.

A exploração do sistema EGNOS deve 
compreender principalmente atividades 
operacionais, nomeadamente a gestão da
infraestrutura, a manutenção, o 
aperfeiçoamento constante, a proteção do 
sistema, as atividades de certificação e de 
normalização relacionadas com o programa 
e a prestação, promoção e 
comercialização dos serviços referidos no 
artigo 1.º, n.º5 e das aplicações e serviços 
desenvolvidos com base nesses serviços, 
as atividades de desenvolvimento e 
implantação que visam o progresso e as 
futuras gerações do sistema, incluindo a 
adjudicação, o conjunto dos elementos que 
justificam a fiabilidade do sistema e da sua 
exploração, bem como a extensão da 
cobertura geográfica dos serviços, em 
conformidade com o artigo 1.º, n.º 5.

Or. en

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve zelar pela utilização 
ótima, em especial, dos direitos de 
propriedade intelectual da União.

A Comissão deve zelar pela utilização 
ótima dos ativos referidos no parágrafo 1. 
Nomeadamente, deve gerir, de forma tão 
eficaz quanto possível, os direitos de 
propriedade intelectual decorrentes do 
trabalho realizado ao abrigo dos 
programas, tendo em conta os interesses 
de todas as partes interessadas e a 
necessidade de assegurar o 
desenvolvimento harmonioso dos 
mercados e das novas tecnologias. Para 
tal, deve assegurar que os contratos 
negociados no âmbito dos programas 
preveem a possibilidade de transferir ou 
atribuir, a terceiros, a licença dos direitos 
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de propriedade intelectual decorrentes do 
trabalho realizado ao abrigo dos 
programas.

Or. en

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve estabelecer, por meio de 
atos delegados, nos termos do artigo 34.º, 
o quadro de gestão dos direitos de 
propriedade intelectual tal como referido 
no parágrafo 2.

Or. en

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as atividades associadas à fase de 
implantação do programa Galileo, 
incluindo as ações de gestão e de 
acompanhamento desta fase;

a) as atividades associadas aos segmentos 
espacial e de reforço do programa Galileo, 
incluindo, sem se lhes restringir, a 
implantação da constelação de referência, 
juntamente com as necessárias peças de 
substituição, os lançamentos conexos, o 
reforço devido à obsolescência e o 
desenvolvimento de uma nova geração de 
satélites;

Or. en

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)



PE489.561v02-00 24/52 PR\904241PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

b) as atividades associadas à exploração 
do sistema resultante do programa Galileo, 
incluindo as ações prévias ou 
preparatórias dessa fase;

b) as atividades associadas aos segmentos 
terrestre e de prestação de serviços do 
programa Galileo, incluindo, sem todavia 
se lhes restringir, o desenvolvimento da 
capacidade de gestão de 18 para 24 
satélites, a reformulação dos serviços 
comercial e de salvaguarda da vida 
humana ("Safety of Life Service" ou 
SoL), o desenvolvimento e a implantação 
de serviços de suporte de páginas na rede 
da Internet, a exploração das estações, a 
implantação e a exploração dos centros de 
estruturas de assistência (nomeadamente, 
o centro de execução Geodesy and 
Timing), o centro de serviços, a 
manutenção de sítios, os funcionários 
próprios do centro, a manutenção do 
segmento espacial, a exploração da rede 
de telecomunicações e serviços de apoio 
ao sistema; atividades destinadas à 
maximização dos benefícios 
socioeconómicos dos programas;

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) as atividades associadas à exploração do 
sistema EGNOS.

c) as atividades associadas à exploração do 
sistema EGNOS, incluindo, sem todavia se 
lhes restringir, o contrato de exploração e 
manutenção do sistema, a atualização por 
motivos de obsolescência tecnológica, 
tendo em conta as várias versões do 
sistema, o contrato de exploração dos 
transpondedores e a extensão da 
cobertura geográfica dos serviços;  
atividades destinadas à maximização dos 
benefícios socioeconómicos dos 
programas;
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Or. en

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) atividades associadas à gestão dos 
programas, incluindo, sem todavia se lhes 
restringir, a conceção e a adjudicação, o 
sistema principal, o centro de gestão da 
segurança, a gestão da exploração e os 
custos administrativos.

Or. en

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As fases de implantação e de 
exploração são financiadas pela União, em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, sem 
prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 do 
presente artigo.

1. As atividades associadas ao programa 
Galileo referidas no artigo 7.º, n.º1, 
alíneas a), b) e c-A) e no artigo 7.º, n.º2,
são financiadas pela União, em 
conformidade com o artigo 10.º, n.os 1 e 1-
A, alíneas a), b) e d), sem prejuízo do 
disposto nos n.os 2 e 3 do presente artigo. 

Or. en

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Financiamento da exploração do sistema 
EGNOS

(Não se aplica à versão portuguesa)



PE489.561v02-00 26/52 PR\904241PT.doc

PT

Or. en

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A União deve assegurar o financiamento 
da exploração do sistema EGNOS, em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, sem 
prejuízo de uma eventual participação de 
outras fontes de financiamento, 
nomeadamente as referidas nos n.os 2 e 3 
do presente artigo.

1. A União deve assegurar o financiamento 
das atividades associadas à exploração do 
sistema EGNOS referidas no artigo 7.º, 
n.º1, alíneas c) e c-A) e no artigo 7.º, n.º2, 
em conformidade com o artigo 10.º, n.os 1 
e 1-A, alíneas c) e d), sem prejuízo de uma 
eventual participação de outras fontes de 
financiamento, nomeadamente as referidas 
nos n.os 2 e 3 do presente artigo

Or. en

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O montante referido no n.º 1 será 
repartido do seguinte modo:

Or. en

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) para as atividades referidas no artigo 
7.º, n.º 1, alínea a), [2340] milhões de 
euros a preços correntes; 

Or. en
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Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) para as atividades referidas no artigo 
7.º, n.º 1, alínea b), [3242] milhões de 
euros a preços correntes, dos quais pelo 
menos 7% devem ser consagrados a 
atividades destinadas à maximização dos 
benefícios socioeconómicos dos 
programas, como referido no artigo 7.º, 
n.º1, alínea b);

Or. en

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) para as atividades referidas no artigo 
7.º, n.º1, alínea c), [1698] milhões de 
euros a preços correntes, dos quais pelo 
menos 4% devem ser consagrados a 
atividades destinadas à maximização dos 
benefícios socioeconómicos dos 
programas, como referido no artigo 7.º, 
n.º1, alínea c);

Or. en

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) para as atividades referidas no artigo 
7.º, n.º1, alínea c-A) e no artigo 7.º, n.º2, 
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[617] milhões de euros a preços correntes; 

Or. en

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

São previstas margens de segurança, que 
cubram os vários tipos de risco, para cada 
categoria de despesas.

Or. en

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-A – parágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode reafetar dotações 
reservadas à cobertura dos riscos de 
implantação e de exploração (falhas nos 
satélites, riscos do lançamento, atrasos, 
situações imprevistas associadas à 
exploração) que não forem utilizadas para 
esses fins, por forma a abranger as 
atividades destinadas à maximização dos 
benefícios socioeconómicos dos 
programas.

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A Comissão pode reafetar fundos de 
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categoria de despesas a outra, como 
estabelecido no n.º 1-A, alíneas a) a d), 
até ao limite máximo de 10% do montante 
referido no n.º1. Se uma reafetação desta 
natureza envolver um montante superior 
a 10% do total referido no n.º1, a 
Comissão consultará o comité referido no 
artigo 35.º, n.º2, de acordo com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 35.º, n.º 2. 

Or. en

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A Comissão informará o Parlamento 
Europeu e o Conselho de todas as 
reafetações, como referido nos n.os 1-A e 
1-B.

Or. en

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. As receitas provenientes da exploração 
dos sistemas revertem para a União, sendo 
transferidas para o orçamento da União e 
afetadas aos programas. Se o volume das 
receitas se revelar maior do que o 
necessário para financiar as fases de 
exploração dos programas, qualquer 
adaptação do princípio da afetação é 
submetida à aprovação da autoridade 
orçamental, com base numa proposta da 
Comissão.

1. As receitas provenientes da exploração 
dos sistemas revertem para a União, sendo 
transferidas para o orçamento da União e 
afetadas aos programas, nomeadamente à 
maximização dos seus benefícios 
socioeconómicos. Se o volume das receitas 
se revelar maior do que o necessário para 
financiar as fases de exploração dos 
programas, qualquer adaptação do 
princípio da afetação é submetida à 
aprovação da autoridade orçamental, com 
base numa proposta da Comissão.
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Or. en

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é responsável pelo 
funcionamento dos programas. A 
Comissão gere os fundos que lhes são 
afetados ao abrigo do presente regulamento 
e assegura a execução de todas as 
atividades dos programas.

1. Cabe à Comissão a responsabilidade 
geral pelos programas. A Comissão deve 
gerir os fundos que lhes são afetados ao 
abrigo do presente regulamento e 
assegurar a execução de todas as 
atividades dos programas.

Or. en

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Para além das tarefas de caráter geral 
referidas no n.º 1 e das indicadas nas outras 
disposições do presente regulamento, a 
Comissão desempenha, no âmbito do 
presente regulamento, as seguintes tarefas 
específicas:

2. Para além das tarefas de caráter geral 
referidas no n.º 1 e das tarefas indicadas 
nas outras disposições do presente 
regulamento, a Comissão: 

Or. en

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) assegura uma repartição clara das tarefas 
entre as diferentes entidades implicadas 
nos programas e confia, para esse efeito, 
designadamente através de acordos de 

a) assegura uma repartição clara das tarefas 
entre as diferentes entidades implicadas 
nos programas e confia, para esse efeito, 
designadamente através de acordos de 
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delegação, à Agência do GNSS Europeu e 
à Agência Espacial Europeia as tarefas 
referidas, respetivamente, nos artigos 15.º, 
n.º 1, alínea d), e 16.º;

delegação, à Agência do GNSS Europeu e 
à Agência Espacial Europeia as tarefas 
referidas, respetivamente, no artigo 15.º, 
n.º 1-A, e no artigo16.º;

Or. en

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) instaura os instrumentos adequados e as 
medidas estruturais necessárias para 
identificar, controlar, atenuar e fiscalizar os 
riscos associados aos programas, 
nomeadamente em termos de custos e de 
calendário;

b) assegura a execução atempada dos 
programas, no âmbito do quadro 
orçamental estabelecido no artigo 10.º e 
em conformidade com os objetivos 
indicados no artigo 1.º. Para tal, instaura 
os instrumentos adequados e as medidas 
estruturais necessárias para identificar, 
controlar, atenuar e fiscalizar os riscos 
associados aos programas, nomeadamente 
em termos de custos e de calendário;

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) gere, em nome da União e no seu 
domínio de competência, as relações com 
os países terceiros e as organizações 
internacionais;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) assegura a segurança dos programas e 
estabelece mecanismos de coordenação 
entre as diferentes entidades implicadas.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando tal seja necessário para o bom 
funcionamento das fases do programa 
Galileo e a exploração do sistema EGNOS, 
referidos respetivamente nos artigos 3.º e 
4.º, a Comissão deve adotar as medidas 
necessárias para:

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os sistemas e seu funcionamento devem 
ser seguros.

1. Os sistemas e seu funcionamento devem 
ser seguros, sendo que a garantia de 
segurança é da responsabilidade da 
Comissão, de acordo com o artigo 13.º, n.º 
2, alínea d). 

Or. en

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Para alcançar os objetivos dos 
programas, a Agência do GNSS Europeu
contribui para a sua execução e 
desempenha as seguintes tarefas, em
conformidade com as orientações 
formuladas pela Comissão:

1. Em conformidade com orientações 
formuladas pela Comissão, a Agência do 
GNSS Europeu:

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Relativamente à segurança dos 
programas, e sem prejuízo dos artigos 14.º 
e 17.º, assegura:

a) assegura, relativamente à segurança dos 
programas, e sem prejuízo dos artigos 14.º 
e 17.º:

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o mais tardar até 30 de junho de 2016, a 
homologação em matéria de segurança, em 
conformidade com o Capítulo III do 
Regulamento (CE) n.º 912/2010; para o 
efeito, inicia e fiscaliza a aplicação dos 
procedimentos de segurança e efetua 
auditorias à segurança do sistema;

(i) o mais tardar até 30 de junho de 2016, a 
homologação em matéria de segurança 
pelo seu Comité de Acreditação de 
Segurança, em conformidade com o 
Capítulo III do Regulamento (UE) 
n.º 912/2010; para o efeito, inicia e 
fiscaliza a aplicação dos procedimentos de 
segurança e efetua auditorias à segurança 
do sistema;

Or. en



PE489.561v02-00 34/52 PR\904241PT.doc

PT

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) desempenha as tarefas de uma 
autoridade PRS responsável previstas no 
artigo 5.º da Decisão n.º 1104/2011/UE, se 
for designada enquanto tal, e assiste a 
Comissão no acompanhamento do 
cumprimento das normas mínimas comuns, 
em conformidade com o artigo 8.º, n.º 6, da 
referida decisão;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) no contexto do funcionamento dos 
sistemas, contribui para a 
comercialização dos serviços, 
nomeadamente procedendo ao necessário
estudo de mercado;

c) promove e comercializa os serviços 
referidos no artigo 1.º, n.os 4 e 5,
nomeadamente procedendo ao estudo de 
mercado, recolhendo informações sobre 
as necessidades dos utilizadores e os 
avanços do mercado de radionavegação 
por satélite e estabelecendo um contacto 
próximo com os utilizadores ou potenciais 
utilizadores do GNSS Europeu;

Or. en

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) assegura a maximização dos seus 
benefícios socioeconómicos, 
nomeadamente através:
(i) da conceção e da gestão do plano, com 
base nas prioridades dos vários mercados 
de aplicações, e da instituição de um 
roteiro de aprovação por área de 
aplicação; 
(ii) da identificação de áreas em que a 
utilização do GNSS pode proporcionar 
benefícios socioeconómicos e da 
apresentação à Comissão de orientações 
para a implementação de medidas 
reguladoras a introduzir ou adaptar a 
nível da UE por forma a tirar partido 
desses benefícios;
(iii) da realização de ensaios e da 
certificação das aplicações, quando essas
medidas forem do interesse da União;
(iv) da gestão dos fundos afetados à 
investigação e desenvolvimento do GNSS 
Europeu e que visam o desenvolvimento e 
a utilização de aplicações e serviços 
destinados ao mercado de navegação por 
satélite, com especial destaque para as 
PME, nomeadamente com os meios 
disponibilizados para este fim no quadro 
do programa Horizonte 2020;
(v) da realização de atividades que 
tenham como objetivo a adoção das 
aplicações do GNSS Europeu em todo o 
território da União, da identificação e da 
conexão dos centros de excelência 
europeus especializados em setores 
específicos de aplicações e serviços do 
GNSS Europeu, da gestão da rede de 
centros e do recurso ao conhecimento 
especializado das entidades públicas, das 
universidades, dos centros de 
investigação, das comunidades de 
utilizadores e da indústria, com especial 
destaque para as PME.



PE489.561v02-00 36/52 PR\904241PT.doc

PT

Or. en

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) executa ainda outras tarefas específicas 
ligadas aos programas que lhe possam ser
confiadas pela Comissão através de 
acordos de delegação adotados com base 
em decisões de delegação, nos termos do 
artigo 54.º, n.º 2, alínea b), do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, e que incluem:

1-A. A Agência do GNSS Europeu
executa ainda outras tarefas específicas 
associadas aos programas. Essas tarefas
são confiadas pela Comissão através de 
acordos de delegação adotados com base 
em decisões de delegação, nos termos do 
artigo 54.º, n.º 2, alínea b), do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002, e incluem:

Or. en

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

a) no âmbito da fase de exploração dos 
programas, como referido no artigo 3.º, 
alínea d) e no artigo 4.º:

(i) as atividades operacionais relacionadas 
com a gestão da infraestrutura, a 
manutenção, o aperfeiçoamento constante e
a renovação dos sistemas, as operações de 
certificação e de normalização no âmbito 
dos programas e a prestação dos serviços 
referidos no artigo 3.º, alínea d), e no 
artigo 4.º;

(i) as atividades operacionais, 
nomeadamente a gestão da infraestrutura, 
a manutenção, o aperfeiçoamento constante 
dos sistemas, as operações de certificação e 
de normalização e a prestação dos serviços 
referidos no artigo 1.º, n.º4, e no artigo 5.º;

(ii) as atividades de desenvolvimento e de 
implantação relativas à modernização e às 
futuras gerações dos sistemas, 
nomeadamente a adjudicação;

Or. en
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Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea d) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a promoção das aplicações e dos 
serviços no mercado da radionavegação 
por satélite.

b) a promoção das aplicações e dos 
serviços no mercado da radionavegação 
por satélite.

Or. en

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para além das tarefas referidas no n.º 1 e 
no limite da sua missão, a Agência do 
GNSS Europeu assiste a Comissão com a 
sua experiência técnica e transmite-lhe 
todas as informações necessárias para o 
desempenho das suas funções no âmbito do 
presente regulamento.

2. Para além das tarefas referidas nos n.os 1 
e 1-A, e no âmbito da sua missão, a 
Agência do GNSS Europeu assiste a 
Comissão com a sua experiência técnica e 
transmite-lhe todas as informações 
necessárias para o desempenho das suas 
funções ao abrigo do presente regulamento.

Or. en

Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1, alínea d), do presente 
artigo, em conformidade com o 
procedimento de consulta previsto no 
artigo 35.º, n.º 2. O comité é informado
dos acordos de delegação a celebrar entre a 
União, representada pela Comissão, e a 

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1-A do presente artigo. 
O Parlamento Europeu e o comité são 
informados dos acordos de delegação a 
celebrar entre a União, representada pela 
Comissão, e a Agência do GNSS Europeu.
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Agência do GNSS Europeu.

Or. en

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O Parlamento Europeu e o Conselho 
são informados pela Comissão dos
resultados intercalares e finais da 
avaliação de concursos públicos e de 
contratos a celebrar pela Agência do 
GNSS Europeu com entidades do setor 
privado.

Or. en

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Papel da Agência Espacial Europeia Acordos com a Agência Espacial Europeia

Or. en

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve concluir um acordo 
de delegação plurianual com a Agência 
Espacial Europeia com base numa decisão 
de delegação adotada pela Comissão nos 
termos do artigo 54.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) 

1. A Comissão deve, com base numa 
decisão de delegação adotada nos termos 
do artigo 54.º, n.º 2, do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002, concluir um
acordo de delegação com a Agência 
Espacial Europeia que trate da



PR\904241PT.doc 39/52 PE489.561v02-00

PT

n.º 1605/2002. Esse acordo cobre a 
execução das tarefas e do orçamento 
objeto da delegação no âmbito da 
execução dos programas, em especial a 
conclusão da infraestrutura resultante do
programa Galileo.

implantação no âmbito dos segmentos 
espacial e de reforço do programa Galileo 
e forneça informações pormenorizadas 
sobre as tarefas deste programa no 
decorrer da referida fase.

Or. en

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Agência Espacial Europeia 
coopera com a Agência do GNSS 
Europeu com base em protocolos de 
trabalho, que incluem a delegação total 
por parte da Agência do GNSS Europeu 
na Agência Espacial Europeia. Esses 
protocolos de trabalho determinam, 
nomeadamente, o papel da Agência 
Espacial Europeia:
a) na conceção, projeção, 
acompanhamento e validação, no âmbito 
do desenvolvimento das futuras gerações 
dos sistemas;
b) no apoio técnico a fornecer no quadro 
da exploração e manutenção da atual 
geração dos sistemas.
Esses protocolos de trabalho, bem como 
eventuais alterações a aplicar-lhes, são 
comunicados ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho. 

Or. en

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo, em 
conformidade com o procedimento de 
consulta previsto no artigo 35.º, n.º 2. O 
comité é informado do acordo de 
delegação plurianual a celebrar entre a 
Comissão e a Agência Espacial Europeia.

3. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
consultado sobre a decisão de delegação a 
que se refere o n.º 1 do presente artigo. O 
Parlamento Europeu e o comité são
informados do acordo de delegação a 
celebrar entre a Comissão e a Agência 
Espacial Europeia.

Or. en

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. O comité referido no artigo 35.º, n.º 1, é 
informado pela Comissão dos resultados 
intercalares e finais da avaliação dos 
concursos públicos e dos contratos a 
celebrar pela Agência Espacial Europeia 
com empresas.

4. A Comissão informa o Parlamento 
Europeu e o Conselho dos resultados 
intercalares e finais da avaliação de
concursos públicos e de contratos a 
celebrar pela Agência Espacial Europeia 
com empresas.

Or. en

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) preservar a capacidade industrial no 
setor espacial na União;

Or. en
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Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 20 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) recorrer, sempre que necessário, a 
múltiplas fontes de fornecimento;

Or. en

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A entidade adjudicante pode solicitar a 
cada proponente que subcontrate uma parte 
do contrato, a diferentes níveis, a empresas 
que não pertençam ao grupo a que o
proponente pertence. Esta parte mínima de 
subcontratação pode variar entre uma 
percentagem mínima e uma percentagem 
máxima. Esta variação é proporcional ao 
objeto e ao valor do contrato, bem como à 
natureza do setor de atividade em causa, 
nomeadamente o estado da concorrência e 
o potencial industrial constatados. 

1. A entidade adjudicante pode solicitar a 
cada proponente que subcontrate uma parte 
do contrato, a diferentes níveis, a empresas 
que não pertençam ao grupo do
proponente, nem, em particular, a PME 
ou novos operadores. Esta parte mínima de 
subcontratação pode variar entre uma 
percentagem mínima e uma percentagem 
máxima. Esta variação é proporcional ao 
objeto e ao valor do contrato, bem como à 
natureza do setor de atividade em causa, 
nomeadamente o estado da concorrência e 
o potencial industrial constatados. 

Or. en

Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se indicar na sua proposta que 
tenciona não subcontratar nenhuma parte 
do contrato, nenhuma PME ou nenhum 
novo operador ou que tenciona 
subcontratar uma parte inferior à 
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percentagem mínima referida no n.º 1, o 
proponente deve comunicar as razões 
para tal à entidade adjudicante. A 
entidade adjudicante transmitirá essa 
informação à Comissão.

Or. en

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve estabelecer um programa 
de trabalho plurianual que preveja as 
principais ações, o orçamento previsional e 
o calendário necessários para cumprir os 
objetivos dos programas Galileo e EGNOS 
estabelecidos no artigo 1.º, n.os 4 e 5.

A Comissão deve estabelecer, com base na 
proposta da Agência do GNSS Europeu,
um programa de trabalho plurianual que 
preveja as principais ações, o orçamento 
previsional e o calendário necessários para 
cumprir os objetivos dos programas 
Galileo e EGNOS estabelecidos no artigo 
1.º, n.os 4 e 5.

Or. en

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Com base no programa de trabalho 
plurianual, a Comissão adota um programa 
de trabalho anual que inclui o plano de 
execução do programa plurianual e o 
financiamento correspondente.

Com base nesse programa de trabalho 
plurianual, a Comissão adota um programa 
de trabalho anual que inclui o plano de 
execução do programa plurianual e o 
financiamento correspondente.

Or. en

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 29 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Para o desempenho das tarefas de natureza 
técnica referidas no artigo 13.º, n.º 2, a 
Comissão pode recorrer à assistência 
necessária, em especial à assistência de 
peritos das agências nacionais competentes 
no domínio espacial, de peritos 
independentes e de entidades capazes de 
fornecer análises e pareceres imparciais 
sobre o funcionamento dos programas.

Para o desempenho das tarefas de natureza 
técnica referidas no artigo 13.º, n.º 2, a 
Comissão pode recorrer à assistência 
necessária, em especial à assistência 
técnica de peritos das agências nacionais 
competentes no domínio espacial, de 
peritos independentes e de entidades 
capazes de fornecer análises e pareceres 
imparciais sobre o funcionamento dos 
programas.

Or. en

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

A Comissão garante a execução do 
presente regulamento. Todos os anos, por 
altura da apresentação do anteprojeto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas.

A Comissão garante a execução do 
presente regulamento. Todos os anos, por 
altura da apresentação do anteprojeto de 
orçamento, a Comissão apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas. 
Esse relatório inclui:
a) toda a informação relevante atinente 
aos programas, nomeadamente em termos 
de gestão do risco, custo total, custos de 
funcionamento anuais de cada rubrica da 
infraestrutura Galileo, das receitas, do 
calendário e do desempenho;
b) uma avaliação das medidas tomadas 
para maximizar os benefícios 
socioeconómicos dos programas.

Or. en
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Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
tardar em 30 de junho de 2018, um 
relatório de avaliação com vista a uma 
decisão relativa à recondução, alteração ou 
suspensão das medidas adotadas em 
aplicação do presente regulamento que 
incidam sobre:

1. A Comissão deve apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o mais 
tardar em 30 de junho de 2017, um 
relatório de avaliação com vista a uma 
decisão relativa à recondução, alteração ou 
suspensão das medidas adotadas em 
aplicação do presente regulamento que 
incidam sobre:

Or. en

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) em relação ao Galileo: o número de 
satélites operacionais, a versão da 
infraestrutura terrestre implantada e o 
número de serviços prestados;

a) em relação ao Galileo:

Or. en

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) o número de satélites operacionais, a 
versão da infraestrutura terrestre 
implantada e o número de serviços 
prestados;

Or. en
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Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) o volume de novas aplicações e serviços 
desenvolvidos e implementados no 
mercado da radionavegação por satélite.

Or. en

Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) em relação ao EGNOS: o número de 
evoluções das especificações dos serviços 
apresentadas às autoridades de 
certificação.

b) em relação ao EGNOS:

Or. en

Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) o número de alterações às 
especificações dos serviços apresentadas 
às autoridades de certificação;

Or. en

Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

ii) a extensão da cobertura geográfica dos 
serviços;

Or. en

Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) o número de aeroportos que utiliza os 
serviços EGNOS.

Or. en

Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 5.º e 14.º é conferido 
à Comissão por um período indeterminado, 
a partir de 1 de janeiro de 2014.

2. O poder de adotar atos delegados 
referidos nos artigos 5.º, 6.º e 14.º é 
conferido à Comissão por um período 
indeterminado, a partir de 1 de janeiro de 
2014.

Or. en

Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos
artigos 5.° e 14.º pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 

3. A delegação de poderes referida nos
artigos 5.º, 6.º e 14.º pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
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Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da publicação da referida 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior especificada 
na referida decisão. A decisão não afeta a 
validade de atos delegados já em vigor.

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. A 
revogação produz efeitos a partir do dia 
seguinte ao da publicação da referida 
decisão no Jornal Oficial da União 
Europeia ou em data posterior especificada 
na referida decisão. A decisão não afeta a 
validade de atos delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado ao abrigo dos
artigos 5.º e 14.º apenas entrará em vigor 
se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
não tiverem formulado objeções num prazo 
de dois meses a contar da notificação do 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do termo desse prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
ambos informado a Comissão de que não 
tencionam formular objeções.  Este prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado ao abrigo dos
artigos 5.º, 6.º e 14.º apenas entrará em 
vigor se o Parlamento Europeu ou o 
Conselho não tiverem formulado objeções 
num prazo de dois meses a contar da 
notificação do ato ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem ambos informado a Comissão de 
que não tencionam formular objeções.  
Este prazo é prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A política europeia de radionavegação por satélite dotará a União de dois sistemas de 
radionavegação por satélite, o sistema resultante do programa Galileo e o sistema EGNOS. As 
tecnologias do sistema mundial de navegação por satélite (GNSS), com a sua capacidade para 
fornecer medições exatas e altamente fiáveis de posição, velocidade e tempo, são 
fundamentais para melhorar a eficiência em muitos setores da economia e em muitos 
domínios da vida quotidiana dos cidadãos.

O programa Galileo não estará plenamente operacional em 2013, como fora planeado. Dado 
que o Regulamento GNSS de 2008 não fixa o quadro em matéria de financiamento e de 
administração para os programas Galileo e EGNOS após 2013, é necessária uma nova base 
jurídica para que os sistemas se tornem operacionais e sejam mantidos e geridos a longo 
prazo.

A relatora apoia veementemente o objetivo do programa Galileo de criar o primeiro sistema 
mundial de navegação por satélite (GNSS) construído sob controlo civil, totalmente 
independente dos outros sistemas existentes, interoperável com diferentes sistemas de 
navegação e concebido para prestar serviços GNSS ininterruptos.

A navegação por satélite é já essencial para a indústria e transportes europeus e é importante 
deixar de estar dependente do GPS americano e do GLONASS russo para a determinação da 
posição, da navegação e do tempo. Os serviços GNSS Europeu devem ser prestados por uma 
infraestrutura europeia, cuja fiabilidade não dependa das prioridades dos sistemas militares 
dos EUA, da Rússia e da China.

Contribuição e mecanismos orçamentais

A proposta de orçamento da Comissão relativa ao presente Regulamento GNSS prevê uma 
média de mil milhões de euros (a preços de 2011) para os sete anos compreendidos entre 2014 
e 2020.

A repartição orçamental proposta pela relatora inclui os vários segmentos dos programas:

- as atividades associadas aos segmentos espacial e de reforço do programa 
Galileo, incluindo, sem todavia se lhes restringir, a implantação da constelação de 
referência, juntamente com as necessárias peças de substituição, os lançamentos 
conexos, o reforço devido à obsolescência e o desenvolvimento de uma nova 
geração de satélites;

- as atividades associadas aos segmentos terrestre e de prestação de serviços do 
programa Galileo, incluindo, sem todavia se lhes restringir, o desenvolvimento da 
capacidade de gestão de 18 para 24 satélites, a reformulação do serviço comercial 
e de salvaguarda da vida humana ("Safety of Life Service" ou SoL), o 
desenvolvimento e a prestação de serviços de suporte de páginas na rede, a 
exploração das estações, a prestação e a exploração dos centros de estruturas de 
assistência (nomeadamente, o centro de execução Geodesy and Timing), o centro 
de serviços, a manutenção de sítios, a assistência  específica a funcionários do 
centro, a manutenção do segmento espacial, a exploração da rede de 
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telecomunicações e serviços de apoio ao sistema; atividades destinadas à 
maximização dos benefícios socioeconómicos dos programas;

- as atividades associadas à exploração do sistema EGNOS, incluindo, sem todavia 
se lhes restringir, o contrato para a exploração e manutenção do sistema, a 
atualização tecnológica e obsolescência, tendo em conta as várias versões do 
sistema, o contrato de exploração dos transpondedores e a extensão da cobertura 
geográfica dos serviços;  atividades destinadas à maximização dos benefícios 
socioeconómicos dos programas;

- as atividades associadas à gestão dos programas, incluindo, sem todavia se lhes 
restringir, a conceção e adjudicação, a administração dos sistemas principais, o 
centro de gestão da segurança,  a gestão da exploração e os custos 
administrativos.

Enquanto gestora do fundo, a Comissão deve ter a flexibilidade necessária para poder reafetar 
fundos de um segmento a outro, até ao limite máximo de 10% do montante total.

A repartição orçamental não incluía originalmente atividades destinadas a maximizar os 
benefícios socioeconómicos do programa nos mercados de aplicações a jusante após o 
lançamento dos primeiros serviços Galileo, em 2014.

As aplicações necessitam de um apoio de aproximadamente 300 milhões de euros (cerca de 
150 milhões a consagrar à investigação e desenvolvimento e cerca de 150 milhões de euros 
para promover a utilização das aplicações e a adoção da tecnologia do GNSS europeu em todo 
o território europeu). O orçamento destinado à investigação e tecnologia deve ser identificado 
no âmbito do programa Horizonte 2020.

Governação dos programas

O papel da Comissão

A Comissão deve gerir os fundos afetados aos programas e assegurar a execução de todas as 
atividades dos programas, nomeadamente das atividades delegadas na Agência do GNSS 
Europeu (GSA) e na Agência Espacial Europeia (AEE).

Os papéis da Comissão da GSA e da ESA devem ser claros e mutuamente exclusivos, em prol 
da eficácia e da responsabilização. Deve ser evitada a duplicação de capacidades já 
disponibilizadas pelos serviços da Comissão, pela AEE ou pela GSA. A Comissão deve 
centrar-se na supervisão dos programas, determinando os principais objetivos dos programas, 
definindo as normas financeiras e de adjudicação, afetando os principais recursos financeiros, 
fixando e controlando a estrutura de gestão.
A Comissão deve à recorrer à GSA, enquanto entidade exploradora do GNSS encarregada da 
interface com os utilizadores, da prestação de serviços, da exploração das infraestruturas, do 
desenvolvimento das aplicações, ativamente responsável pela introdução do GNSS em vários 
domínios.
Importa que o regulamento autorize o início de um processo de implementação progressiva, 
começando por atividades urgentes e imediatas (exploração dos centros de segurança dos 
programas EGNOS e Galileo), antes da transferência de tarefas programáticas e técnicas de 
outra natureza.
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A Comissão deve recorrer à AEE, enquanto agência espacial da União Europeia, e delegar 
nesta a responsabilidade (técnica e contratual) pela conceção dos sistemas, pela proposta e 
implementação dos programas de investigação e tecnologia, pelo desenvolvimento, pelas 
atividades de implantação e pela prestação de apoio técnico à GSA no que respeita a questões 
relacionadas com as infraestruturas. A AEE já dispõe da estrutura e das competências 
necessárias ao desempenho destas tarefas.

O papel da GSA

A GSA é a entidade exploradora do GNSS e centra-se em atividades relacionadas com a 
maximização dos benefícios socioeconómicos dos programas. A Comissão, enquanto gestora 
do fundo, deve poder reafetar dotações reservadas à cobertura dos riscos de implantação e de 
exploração (falhas nos satélites, riscos do lançamento, atrasos, situações imprevistas 
associadas à exploração) que não forem utilizadas para esses fins, por forma a cobrir as 
atividades destinadas à maximização dos benefícios socioeconómicos dos programas.

A GSA:

- assegura a homologação em matéria de segurança, recorrendo para tal ao seu 
Comité de Acreditação de Segurança, e a exploração do centro de segurança do 
programa Galileo;

- leva a cabo a promoção e a comercialização dos serviços, nomeadamente através 
da realização de análises de mercado, da recolha de informação sobre as 
necessidades do utilizador e sobre os avanços do mercado da radionavegação por 
satélite e do estabelecimento de um contacto próximo com os utilizadores ou 
potenciais utilizadores do GNSS Europeu.

As atividades destinadas a promover a utilização das aplicações e a adoção da tecnologia do 
GNSS Europeu devem ser abrangidas pelo presente regulamento e consistem nas seguintes 
atividades, atribuídas à Agência do GNSS Europeu: 

- conceber e gerir um plano, com base nas prioridades dos vários mercados de 
aplicações, que estabeleça um roteiro de aprovação por área de aplicação; 

- identificar áreas em que a utilização do GNSS pode proporcionar benefícios 
socioeconómicos e apresentar à Comissão orientações para a implementação de 
medidas reguladoras a introduzir ou adaptar a nível europeu por forma a tirar 
partido desses benefícios;

- realizar ensaios e certificar as aplicações, quando essas medidas forem do 
interesse da União;

- gerir os fundos afetados à investigação e desenvolvimento do GNSS Europeu e 
que visam o desenvolvimento e a utilização de aplicações e serviços destinados 
ao mercado de navegação por satélite, com especial destaque para as PME, 
nomeadamente recorrendo aos meios disponibilizados para este fim no quadro do 
programa Horizonte 2020;

- realizar atividades que têm como objetivo a adoção das aplicações do GNSS 
Europeu em todo o território da UE, identificar e ligar centros de excelência 
europeus especializados em setores específicos de aplicações e serviços GNSS 
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Europeu, gerir a rede de centros e recorrer ao conhecimento especializado de 
entidades públicas, universidades, centros de investigação, comunidades de 
utilizadores e indústria, com especial destaque para as PME.

O papel da AEE:

A AEE:

- define e propõe soluções técnicas que colmatem as necessidades do programa;
- gere o desenvolvimento da infraestrutura de acordo com os objetivos do 

programa;
- negoceia e gere os contratos com as empresas que abastecem as infraestruturas;

- avalia os demais sistemas internacionais;
- propõe e realiza os trabalhos preparatórios e em desenvolvimento para o futuro;

- mantém e desenvolve competências técnicas europeias, nomeadamente através de 
atividades em matéria de investigação e tecnologia;

- presta apoio técnico e apresenta o seu parecer enquanto arquiteto à entidade 
exploradora, para a condução de atividades operacionais.

A Agência Espacial Europeia coopera com a Agência do GNSS Europeu com base em 
protocolos de trabalho, que incluem a delegação total por parte da Agência do GNSS Europeu 
na Agência Espacial Europeia. 

Esses protocolos de trabalho determinam, nomeadamente, o papel da Agência Espacial 
Europeia relativamente:

- à conceção, projeção, acompanhamento e validação no âmbito do 
desenvolvimento das futuras gerações dos sistemas;

- ao apoio técnico no quadro da exploração e manutenção da atual geração dos 
sistemas.

Observações finais:

No que diz respeito ao programa EGNOS, a relatora considera que a garantia de cobertura dos 
territórios dos Estados-Membros deve ter prioridade absoluta.  O programa EGNOS deve 
estar disponível em toda a UE com a maior brevidade possível. Afigura-se igualmente 
conveniente alargar a cobertura aos territórios dos países candidatos e dos países terceiros 
abrangidos pelo "Céu Único Europeu" e pela Política Europeia de Vizinhança.

O resumo da avaliação de impacto que acompanha a presente Proposta de Regulamento indica 
que 6 % a 7 % do PIB da UE-27, ou seja, 800 mil milhões de euros, já estão dependentes do 
sistema de GPS americano. Os programas GNSS, tal como propostos, gerarão 68,63 mil 
milhões de euros (a preços correntes, segundo as orientações em matéria de avaliação de 
impacto) de benefícios líquidos para a União, no decurso do ciclo de vida do sistema 
compreendido entre 2014-2034. Por esta razão, é essencial que a Agência do GNSS Europeu 
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(GSA) apresente um plano de atividades para expandir este mercado.

O sucesso dos programas Galileo e EGNOS será aferido pelo número e pelo grau de 
satisfação dos seus clientes. É fundamental implementar uma estrutura de exploração, dotada 
de uma interface permanente e organizada com os utilizadores, que seja responsável pela 
qualidade e pela continuidade do serviço.

A relatora salienta que os atrasos, a escalada de preços e a perda de benefícios devem ser 
evitados.
Por conseguinte, é essencial assegurar uma boa gestão, promover e comunicar ao mercado o 
valor do GNSS europeu.


