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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

I. Proposta da Comissão

A presente proposta de regulamento relativo à implantação e à exploração dos sistemas 
europeus de radionavegação por satélite define o quadro de administração e funcionamento 
dos programas Galileo e EGNOS (Serviço Europeu Complementar de Navegação 
Geostacionária) para o período 2014-2020.

O programa Galileo tem por objetivo criar e explorar a primeira infraestrutura de 
radionavegação e de localização por satélite especificamente concebida para fins civis. Inclui 
uma fase de definição, já concluída, uma fase de desenvolvimento e de validação, que deverá 
terminar em 2013, uma fase de implantação, que começou em 2008 e que deverá estar 
concluída em 2020, e uma fase de exploração, que deverá ter início progressivamente a partir 
de 2014/2015, para que o sistema completo esteja plenamente operacional até 2020.

O programa EGNOS tem por objetivo melhorar a qualidade dos sinais emitidos pelos 
sistemas mundiais de navegação por satélite existentes. Este programa 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.

II. Posição geral da relatora

A relatora acolhe favoravelmente a proposta da Comissão de um novo regulamento que visa 
cobrir as necessidades dos programas para o próximo período financeiro plurianual, 
nomeadamente em termos de administração e de boa gestão financeira, e renovar o empenho 
da UE em assegurar a conclusão e funcionamento dos sistemas até 2020.

É de salientar que todos os cidadãos da União beneficiarão dos múltiplos serviços oferecidos 
pelos programas EGNOS e Galileo. Atualmente, os utilizadores da navegação por satélite na 
Europa devem utilizar sinais de sistemas que não são controlados pela União Europeia e não 
foram concebidos essencialmente para servir fins europeus. Estes sistemas apresentam 
deficiências a nível da sua disponibilidade, designadamente nas zonas urbanas densamente 
povoadas. Além disso, nem sempre dão uma garantia suficiente quanto à qualidade, à precisão 
e à continuidade do serviço oferecido aos utilizadores finais.

É igualmente de salientar que a construção e implantação dos sistemas europeus de 
radionavegação por satélite deverão gerar benefícios diretos para centenas de empresas em 
toda a UE, incluindo um número cada vez maior de PME, e criar milhares de empregos 
altamente qualificados. Estes sistemas são também particularmente importantes para o 
alargamento dos conhecimentos europeus no domínio da tecnologia de navegação por satélite, 
bem como para a manutenção da competência em matéria de política espacial em toda a 
Europa. A jusante, a proliferação de aplicações associadas à radionavegação por satélite 
representa uma oportunidade única para o crescimento das empresas e indústria europeias.
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Dado o amplo apoio aos objetivos da presente proposta legislativa, a relatora propõe um 
número limitado de alterações que visam o objetivo geral de reforçar e clarificar as 
disposições relativas à administração pública e à boa gestão financeira dos programas e 
salientar a sua importância para o setor dos transportes.

i) Administração pública dos programas
A boa administração pública dos programas Galileo e EGNOS requer, por um lado, uma 
rigorosa repartição de tarefas, nomeadamente entre a Comissão, a Agência do GNSS Europeu 
e a Agência Espacial Europeia e, por outro, a adaptação progressiva da administração às 
necessidades da exploração dos sistemas. A Comissão prevê atribuir à Agência do GNSS 
Europeu as tarefas ligadas ao funcionamento dos programas para o período 2014-2020. Para 
que a Agência possa desenvolver as suas capacidades, deverá ser dotada de recursos humanos 
suficientes para fazer face ao alargamento das suas competências nos termos do presente 
regulamento. É oportuno salientar que a futura deslocalização da sede da Agência não deve 
ter um impacto negativo nos seus efetivos ou no seu nível de competência.

ii) Importância dos programas para o setor dos transportes
Os sistemas europeus de radionavegação por satélite são infraestruturas estabelecidas como 
redes transeuropeias cuja utilização ultrapassa largamente as fronteiras nacionais dos Estados-
Membros. Os programas deverão comportar um número significativo de benefícios para o 
setor dos transportes, nomeadamente:
a) Transportes rodoviários

- reforçar a gestão da rede viária e reduzir os congestionamentos
- encurtar o tempo de resposta em caso de emergências a nível do tráfego rodoviário
- facilitar o acompanhamento do transporte de mercadorias perigosas
- ajudar os condutores a conceber os seus planos de viagem, fornecendo-lhes informações 
mais precisas sobre o tráfego
- melhorar as portagens e a cobrança eletrónica das taxas
- reduzir o tempo de trajeto e o consumo de carburante

b) Transportes ferroviários

- facilitar a automatização da vigilância das vias
- prestar apoio nas atualizações operacionais, nomeadamente a nível da melhoria das vias e 
dos requisitos gerais de segurança
- reduzir os atrasos e os custos de funcionamento, aumentando simultaneamente a capacidade 
das vias
- proporcionar aos passageiros informações mais precisas sobre a chegada dos comboios

c) Transportes marítimos e navegação interior

- melhorar a gestão do tráfego, sobretudo nos portos ou nos corredores de grande tráfego
- reforçar a segurança marítima
- melhorar o sistema de vigilância dos navios e as operações de salvamento
- fornecer informações precisas em caso de derrames de hidrocarbonetos

d) Transportes aéreos
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- reforçar e promover a utilização de pequenos aeroportos periféricos pela aviação civil
- desempenhar um papel integral no desenvolvimento da política de "Céu Único" e do sistema 
SESAR

- melhorar a gestão do tráfego e a segurança operacional nos aeroportos.

iii) Financiamento
A Comissão prevê que a contribuição da União para o período 2014-2020 ascenda a 7 897 
milhões de euros. Este montante destina-se essencialmente a cobrir a fase de exploração do 
programa Galileo e a exploração do sistema EGNOS. A fim de evitar as derrapagens de 
custos e os atrasos que afetaram o funcionamento dos programas durante os últimos anos, é 
necessário reforçar a administração pública e a boa gestão financeira dos programas.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os programas Galileo e EGNOS são 
particularmente importantes nas 
aplicações de transporte, nomeadamente 
nos sistemas de transporte inteligentes. 
No setor dos transportes rodoviários, são 
cruciais para a melhoria da segurança 
rodoviária e a gestão do tráfego, para a 
redução dos congestionamentos, dos 
tempos de viagem e do consumo de 
combustível, bem como para o controlo do 
transporte de animais. No setor dos 
transportes ferroviários, permitem 
automatizar a vigilância das vias, reforçar 
a segurança, reduzir os atrasos e os custos 
operacionais e proporcionar aos 
passageiros informações mais precisas. 
Nos setores dos transportes marítimos e 
da navegação interior, podem reforçar a 
segurança marítima, melhorar a 
capacidade de operação portuária, 
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permitir o acompanhamento permanente 
dos parques de contentores e fornecer 
informações de posicionamento precisas 
em situações de emergência. No setor dos 
transportes aéreos, incentivam e permitem 
a utilização de aeroportos pequenos e 
periféricos pela aviação civil e 
desempenham um papel essencial no 
desenvolvimento da política do "Céu 
Único". No setor espacial, tornam a 
navegação mais precisa na gestão da 
trajetória dos lançadores. Dada a 
crescente procura de uma rede de 
transportes europeia eficiente e integrada, 
é imperativo garantir a continuação do 
desenvolvimento das aplicações de 
transporte criadas pelos sistemas Galileo e 
EGNOS. Esta abordagem permitirá aos 
cidadãos da União beneficiar das 
vantagens destes sistemas e garantirá a 
manutenção da confiança do público nos 
programas.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Tendo em conta a utilização crescente 
da radionavegação por satélite em diversos 
domínios de atividade, uma interrupção da 
prestação de serviços é suscetível de 
provocar danos importantes nas sociedades 
contemporâneas. Além disso, devido à sua 
dimensão estratégica, os sistemas de 
radionavegação por satélite constituem 
infraestruturas sensíveis, suscetíveis, 
nomeadamente, de ser objeto de um uso 
mal intencionado. Estes elementos podem 
afetar a segurança da União e dos seus 
Estados-Membros. Consequentemente, 
convém ter em conta as exigências de 
segurança aquando da conceção, da criação 
e da exploração das infraestruturas 
decorrentes dos programas Galileo e 

(8) Tendo em conta a utilização crescente 
da radionavegação por satélite em diversos 
domínios de atividade, uma interrupção da 
prestação de serviços é suscetível de 
provocar danos importantes nas sociedades 
contemporâneas e de acarretar prejuízos 
para muitos operadores económicos. 
Além disso, devido à sua dimensão 
estratégica, os sistemas de radionavegação 
por satélite constituem infraestruturas 
sensíveis, suscetíveis, nomeadamente, de 
ser objeto de um uso mal intencionado. 
Estes elementos podem afetar a segurança 
da União e dos seus Estados-Membros. 
Consequentemente, convém ter em conta 
as exigências de segurança aquando da 
conceção, da criação e da exploração das 
infraestruturas decorrentes dos programas 
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EGNOS. Galileo e EGNOS.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É necessário alargar a cobertura 
geográfica do sistema EGNOS a todo o 
território da União e, tendo em conta as 
restrições técnicas e financeiras e os 
acordos internacionais, às regiões 
vizinhas da União, nomeadamente aos 
territórios dos países terceiros abrangidos 
pelo "Céu Único Europeu".

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de otimizar a utilização dos 
serviços prestados, os sistemas, redes e 
serviços resultantes dos programas Galileo
e EGNOS devem ser compatíveis e 
interoperáveis entre si e, na medida do 
possível, igualmente com outros sistemas 
de radionavegação por satélite, bem como 
com os meios de radionavegação 
convencionais.

(11) A fim de otimizar a utilização dos 
serviços prestados, os sistemas, redes e 
serviços resultantes dos programas 
GALILEO e EGNOS devem ser 
compatíveis e interoperáveis entre si e 
igualmente com outros sistemas de 
radionavegação por satélite, bem como 
com os meios de radionavegação 
convencionais.

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 

(12) Uma vez que a União assegura, em 
princípio, a totalidade do financiamento 
dos programas, é necessário assegurar a 
respetiva transparência, além de que é
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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 
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.

importante que a União 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 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.

Alteração 6

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) 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 europeias, em particular das 
pequenas e médias empresas, em relação à 
tecnologia da radionavegação por satélite.
Por conseguinte, é essencial atribuir 
recursos suficientes, no âmbito do 
programa Horizonte 2020, ao 
desenvolvimento das aplicações 
orientadas para o mercado criadas graças 
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aos sistemas Galileo e EGNOS, tendo em 
vista uma utilização a nível europeu e 
internacional.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Visto que representa a União, que 
assegura em princípio sozinha o 
financiamento dos programas e é 
proprietária dos sistemas, a Comissão deve 
ser responsável pelo funcionamento dos 
programas e garantir a sua supervisão 
política. Assim, deve gerir os fundos 
afetados aos programas nos termos do 
presente regulamento e assegurar a 
execução de todas as atividades dos 
programas e uma repartição clara das 
tarefas, nomeadamente entre a Agência do 
GNSS Europeu e a Agência Espacial 
Europeia. Para esse efeito, é conveniente 
atribuir à Comissão, para além das tarefas 
relacionadas com essas responsabilidades 
gerais e das outras tarefas que lhe 
incumbem por força do presente 
regulamento, certas tarefas específicas 
enumeradas de forma não exaustiva. A fim 
de otimizar os recursos e as competências 
das diferentes partes interessadas, a 
Comissão deve poder delegar determinadas 
tarefas mediante acordos de delegação, em 
conformidade com o Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 e, em especial, o 
seu artigo 54.º.

(22) Visto que representa a União, que 
assegura em princípio sozinha o 
financiamento dos programas e é 
proprietária dos sistemas, a Comissão deve 
ser responsável pelo funcionamento dos 
programas e garantir a sua supervisão 
global. Assim, deve gerir os fundos 
afetados aos programas nos termos do 
presente regulamento e assegurar a 
execução de todas as atividades dos 
programas e uma repartição clara das 
tarefas, nomeadamente entre a Agência do 
GNSS Europeu e a Agência Espacial 
Europeia, a fim de evitar uma 
sobreposição de responsabilidades. Para 
esse efeito, é conveniente atribuir à 
Comissão, para além das tarefas 
relacionadas com essas responsabilidades 
gerais e das outras tarefas que lhe 
incumbem por força do presente 
regulamento, certas tarefas específicas 
enumeradas de forma não exaustiva. A fim 
de otimizar os recursos e as competências 
das diferentes partes interessadas, a 
Comissão deve poder delegar determinadas 
tarefas mediante acordos de delegação, em 
conformidade com o Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002 e, em especial, o 
seu artigo 54.º.
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Alteração 8

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 
Conselho, 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 
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.

(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 
Conselho, 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 
incluam tarefas ligadas às fases de 
exploração dos sistemas e ao 
desenvolvimento e promoção das 
aplicações e dos serviços no mercado da 
radionavegação por satélite. É, por isso, 
necessário garantir que a agência 
disponha dos recursos humanos 
necessários e com os conhecimentos 
requeridos para fazer face ao 
alargamento de competências decorrente 
do presente regulamento. Para que a 
Comissão, enquanto representante da 
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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.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) É necessário assegurar que o 
Parlamento Europeu e o Conselho sejam
regularmente informados sobre a execução 
dos programas. Além disso, o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão reunir-
se-ão no âmbito do Painel Interinstitucional 
Galileo, nos termos da declaração conjunta 
sobre o Painel Interinstitucional Galileo de 
9 de julho de 2008.

(35) O Parlamento Europeu e o Conselho 
devem ser regularmente informados sobre 
a execução dos programas, incluindo os 
respetivos custos e riscos, a conclusão de 
acordos internacionais com países 
terceiros, a preparação do mercado de 
radionavegação por satélite e a eficácia 
dos mecanismos de administração. Deve 
ser feita particular referência à execução 
dos dois programas no que diz respeito ao 
serviço "Safety of Life" (salvaguarda da 
vida humana). Além disso, o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão reunir-
se-ão no âmbito do Painel Interinstitucional 
Galileo, nos termos da declaração conjunta 
sobre o Painel Interinstitucional Galileo de 
9 de julho de 2008. O Painel deve 
continuar a promover uma cooperação 
estreita entre as três instituições com vista 
ao acompanhamento da execução dos 
programas. A Comissão deve continuar a 
contribuir para a preparação das reuniões 
do Painel e, se for caso disso, fornecer 
informação pormenorizada a pedido das 
instituições.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1
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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 
sistema resultante do programa Galileo e o 
sistema EGNOS, bem como para garantir a 
sua segurança.

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 
sistema resultante do programa Galileo e o 
sistema EGNOS, bem como para garantir a 
sua segurança e interoperabilidade.

Alteração 11

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

Texto da Comissão Alteração

b) oferecer um «serviço de salvaguarda da 
vida humana» («Safety of Life Service» ou 
SoL), orientado para 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), orientado para utilizadores para os 
quais a segurança é essencial. Este serviço, 
que é fornecido gratuitamente sem tarifas 
cobradas ao utilizador direto, 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;

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) participar no «serviço de busca e 
salvamento» («Search and Rescue Support 
Servisse» ou SAR) do sistema COSPAS-
SARSAT, detetando os sinais de 
emergência emitidos por radiobalizas e 

e) participar no "serviço de busca e 
salvamento" ("Search and Rescue Support 
Service" ou SAR) do sistema COSPAS-
SARSAT, detetando e localizando os 
sinais de emergência emitidos por 
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reenviando-lhes mensagens. radiobalizas e reenviando-lhes mensagens.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

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» (Safety of Life Service ou 
SoL), orientado para os utilizadores para os 
quais a segurança é essencial; este serviço, 
que é fornecido gratuitamente sem tarifas 
cobradas ao utilizador direto, 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.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 2 

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece as 
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.

O presente regulamento estabelece as 
regras relativas à criação e à exploração 
dos sistemas no âmbito dos programas 
europeus de radionavegação por satélite em 
todo o território da UE, nomeadamente as 
relativas à administração e à contribuição 
financeira da União.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) uma fase de exploração, que d) uma fase de exploração, que garanta 
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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.

uma implantação bem-sucedida das 
aplicações. A fase de exploração
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 desenvolvimento, o 
fornecimento e a comercialização dos 
serviços e todas as outras atividades 
necessárias ao desenvolvimento do sistema 
e das suas aplicações e garante o bom 
funcionamento do programa; o objetivo é 
que esta fase comece gradualmente entre 
2014 e 2015, com o fornecimento dos 
primeiros serviços, devendo todos os 
serviços estar disponíveis até 2020.

Justificação

A ênfase é colocada no desenvolvimento da aplicação, o que constitui o elemento essencial 
na fase de exploração.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os sistemas, redes e serviços resultantes 
dos programas Galileo e EGNOS são, 
tanto quanto possível, compatíveis e 
interoperáveis com outros sistemas de 
radionavegação por satélite, bem como 
com os meios de navegação convencionais.

2. Os sistemas, redes e serviços resultantes 
dos programas Galileo e EGNOS são 
compatíveis e interoperáveis com outros 
sistemas de radionavegação por satélite, 
bem como com os meios de navegação 
convencionais.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem proceder 2. Os Estados-Membros podem proceder 
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ao financiamento complementar do 
programa Galileo. As receitas provenientes 
dessas contribuições constituem receitas 
afetadas nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. De acordo com o princípio da 
gestão transparente, a Comissão comunica 
ao comité referido no artigo 35.º, n.º 1, do 
presente regulamento, as eventuais 
repercussões que a aplicação do presente 
número possa ter no programa Galileo.

ao financiamento complementar do 
programa Galileo. As receitas provenientes 
dessas contribuições constituem receitas 
afetadas nos termos do artigo 18.º, n.º 2, do 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 
1605/2002. De acordo com o princípio da 
gestão transparente, a Comissão comunica 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao
comité referido no artigo 35.º, n.º 1, do 
presente regulamento, as eventuais 
repercussões que a aplicação do presente 
número possa ter no programa Galileo.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem proceder 
ao financiamento complementar do 
programa EGNOS. As receitas 
provenientes dessas contribuições 
constituem receitas afetadas nos termos do 
artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002. De acordo com o 
princípio da gestão transparente, a 
Comissão comunica ao comité referido no 
artigo 35.º, n.º 1, do presente regulamento, 
as eventuais repercussões que a aplicação 
do presente número possa ter no programa 
EGNOS.

2. Os Estados-Membros podem proceder 
ao financiamento complementar do 
programa EGNOS. As receitas 
provenientes dessas contribuições 
constituem receitas afetadas nos termos do 
artigo 18.º, n.º 2, do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 1605/2002. De acordo com o 
princípio da gestão transparente, a 
Comissão comunica ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao comité 
referido no artigo 35.º, n.º 1, do presente 
regulamento, as eventuais repercussões que 
a aplicação do presente número possa ter 
no programa EGNOS.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Quadro geral da administração dos 
programas

Suprimido

A administração pública dos programas 
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assenta no princípio da estrita repartição 
de tarefas entre as diferentes entidades 
envolvidas, nomeadamente entre a 
Comissão, a Agência do GNSS Europeu e 
a Agência Espacial Europeia.

Justificação

Estas disposições foram integradas no novo artigo 12.º-B.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Quadro geral de administração dos 

programas
O quadro geral de administração dos 
programas será o seguinte:
a) As entidades a que o presente 
regulamento atribui tarefas são, para 
além da Comissão, nomeadamente a 
Agência do GNSS Europeu e a Agência 
Espacial Europeia;
b) Cabe à Comissão a responsabilidade 
geral dos programas. Deve gerir os fundos 
afetados aos programas nos termos do 
presente regulamento, assegurar a 
execução de todas as atividades dos 
programas e desempenhar as tarefas 
específicas a que se refere o artigo 13.º e 
as outras disposições do presente 
regulamento;
c) A Agência do GNSS Europeu deve 
desempenhar as tarefas referidas no 
artigo 15.º, sendo responsável pela sua 
execução. A gestão operacional dos 
programas basear-se-á em acordos de 
delegação concluídos entre a Comissão e 
a Agência do GNSS Europeu;
d) A Agência Espacial Europeia, por 
força de acordos adequados concluídos 
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entre a Comissão e a Agência do GNSS 
Europeu, deverá executar determinadas 
tarefas associadas à conceção, ao 
desenvolvimento e aos contratos no 
contexto da execução e exploração dos 
programas em conformidade com o artigo 
16.º.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-B
Princípios de administração dos 

programas
A administração pública dos programas 
assentará nos seguintes princípios:
a) Rigorosa repartição de tarefas entre as 
diversas entidades envolvidas, sob a 
responsabilidade geral da Comissão;
b) Cooperação construtiva entre as 
entidades a que se refere o artigo 12.º-A e 
os Estados-Membros;
c) Controlo exaustivo da execução dos 
programas, incluindo o respeito rigoroso 
dos custos e do calendário por todas as 
entidades.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 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 

Suprimido
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todas as atividades dos programas.

Justificação

Estas disposições foram integradas no novo artigo 12.º-A.

Alteração 23

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 da responsabilidade geral 
referida no artigo 12.º-A e das tarefas 
indicadas nas outras disposições do 
presente regulamento, a Comissão 
desempenha as seguintes tarefas 
específicas:

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) assegura a execução atempada dos 
programas com os recursos atribuídos e 
em conformidade com os objetivos e 
calendário do programa a que se refere o 
artigo 1.º;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) determinar a localização e assegurar o 
funcionamento da infraestrutura terrestre 
dos sistemas;

a) determinar, através de um processo 
aberto e transparente, a localização da 
infraestrutura terrestre dos sistemas e 
assegurar o seu funcionamento;
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Alteração 26

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

Alteração 27

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.

ii) a promoção e divulgação das aplicações 
e dos serviços no mercado da 
radionavegação por satélite, bem como a 
monitorização do desenvolvimento.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O acordo de delegação estabelece, na 
medida em que tal seja necessário para o 
desempenho das tarefas que são objeto de 
delegação e a execução do orçamento, as 
condições gerais da gestão dos fundos 
confiados à Agência do GNSS Europeu e, 
nomeadamente, as ações a realizar, o 
respetivo financiamento, os 
procedimentos de gestão, as medidas de 
acompanhamento e de controlo, as 
medidas aplicáveis em caso de execução 
inadequada dos contratos em termos de 
custos, calendário e desempenho, bem 
como o regime de propriedade de todos os 
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ativos corpóreos e incorpóreos.
As medidas de acompanhamento e de 
controlo preveem, nomeadamente, um 
orçamento provisional, uma informação 
sistemática da Comissão sobre os custos e 
o calendário e, em caso de discrepância 
entre os orçamentos previstos, o 
desempenho e o calendário, ações 
corretivas que garantam a realização das 
infraestruturas até ao limite dos 
orçamentos atribuídos.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Sempre que necessário, a Agência do 
GNSS Europeu pode celebrar acordos 
adequados com a Agência Espacial 
Europeia a fim de desempenhar as 
respetivas tarefas previstas no presente 
regulamento para a fase de exploração 
dos programas.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) evitar eventuais abusos de posição 
dominante e uma dependência a longo 
prazo de um único fornecedor;

b) evitar eventuais abusos de posição 
dominante e uma dependência de um único 
fornecedor;

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c-A) prosseguir o método da dupla fonte,
sempre que for caso disso, para reduzir a 
dependência de um único fornecedor e 
garantir um melhor controlo global dos 
programas, respetivos custos e calendário, 
um método que, sempre que possível e 
pertinente, deve ser definido como sendo 
um critério de seleção do referido 
concurso público. 

Justificação

A aplicação da dupla fonte deve ser especificada claramente no concurso público aquando 
da sua publicação oficial, por forma a garantir a máxima transparência para com as partes 
interessadas e os inquiridos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos a que se refere o primeiro 
parágrafo devem ser prosseguidos 
sistematicamente pelas entidades 
adjudicantes nos concursos que 
realizarem e devem ser utilizados como 
critérios de seleção.

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato público fracionado inclui 
uma fase firme, que é acompanhada de um 
compromisso orçamental, e de uma ou 
várias prestações condicionais. Os 
documentos do concurso devem especificar 
os elementos próprios dos contratos 

2. O contrato público fracionado inclui 
uma fase firme, que é acompanhada de um 
compromisso orçamental e de um sólido 
compromisso em matéria de execução de 
obras e serviços contratados para essa 
fase, e de uma ou várias prestações 
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públicos fracionados. Nomeadamente, 
definem o objeto, o preço ou as suas 
modalidades de cálculo e as modalidades 
de execução das prestações de cada fase.

condicionais tanto orçamentais como de 
execução. Os documentos do concurso 
devem especificar os elementos próprios 
dos contratos públicos fracionados. 
Nomeadamente, definem o objeto, o preço 
ou as suas modalidades de cálculo e as 
modalidades de execução das prestações de 
cada fase.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso, no âmbito de uma fase, a 
entidade adjudicante verifique que não se 
realizaram as obras e serviços acordados 
para essa mesma fase, a entidade 
adjudicante pode requer indemnizações e 
rescindir o contrato.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 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. 

Suprimido
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Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se indicar na sua proposta que não 
tenciona subcontratar parte alguma do 
contrato, nem uma PME ou um novo 
operador, ou que tenciona subcontratar 
uma parte inferior à 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.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

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 de 
peritos das agências nacionais competentes 
no domínio espacial, de peritos 
independentes e de entidades competentes 
para fornecer análises e pareceres 
imparciais sobre o funcionamento dos 
programas.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

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 

A Comissão garante a execução do 
presente regulamento. Por altura da 
apresentação do anteprojeto de orçamento 
anual, a Comissão apresenta 
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relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a execução dos programas.

simultaneamente um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a 
execução dos programas, que contenha 
informação sobre os custos e riscos destes 
últimos, a conclusão de acordos 
internacionais com países terceiros, a 
preparação do mercado de 
radionavegação por satélite e a eficácia 
dos mecanismos de administração.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Além disso, a avaliação examinará as 
possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, a relevância de 
todos os objetivos, bem como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A avaliação deve ter em conta os 
resultados das avaliações relativos aos 
efeitos a longo prazo das medidas 
anteriores.

Além disso, a avaliação examinará a 
evolução tecnológica nesta área, as 
possibilidades de simplificação, a 
coerência interna e externa, a relevância de 
todos os objetivos, bem como a 
contribuição das medidas para as 
prioridades da União em termos de 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. A avaliação deve ter em conta os 
resultados das avaliações relativos aos 
efeitos a longo prazo das medidas 
anteriores.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 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 e 14.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos, a 
partir de 1 de janeiro de 2014. A Comissão 
elabora um relatório sobre a delegação de 
poderes pelo menos nove meses antes do 
final do período de cinco anos. A 
delegação de poderes é tacitamente 
prorrogada por períodos de igual 
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duração, salvo se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho a tal se opuserem pelo 
menos três meses antes do final de cada 
período.
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