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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Existe uma necessidade crescente de acesso mais seguro e fiável às comunicações por satélite, 
mas a preços acessíveis e eficaz em termos de custos. Esta realidade torna-se cada vez mais 
evidente no atual e difícil contexto geopolítico. A Comissão propôs a criação do programa 
Conectividade Segura da União, que melhoraria a resiliência dos serviços de comunicações da 
União e contribuiria para a sua ciber-resiliência. Este apoiaria também a base da indústria 
espacial – incluindo as PME e as empresas em fase de arranque – e permitiria o 
desenvolvimento da banda larga de alta velocidade e da conectividade ininterrupta. O programa 
consistiria numa parceria público-privada, com a prestação de serviços governamentais e 
comerciais. Um conjunto preliminar de serviços governamentais deverá estar acessível em 
2025, atingindo-se a plena capacidade em 2027.

O relator acolhe favoravelmente a ambição da Comissão de avançar rapidamente nesta 
iniciativa crucial em que a UE compete com outros intervenientes muito dinâmicos. O relator 
considera que o programa daria um contributo importante para a autonomia estratégica da 
União e reduziria a sua dependência de intervenientes públicos e privados de países terceiros.

No que diz respeito ao impacto orçamental e às disposições financeiras, o relator insiste em que 
a dotação financeira dos programas da UE existentes não deve ser reduzida para financiar novos 
programas. Além disso, o modelo de financiamento do programa Conectividade Segura – em 
parte baseado em contribuições dos Estados-Membros e do setor privado – não deve representar 
um risco financeiro para a componente governamental do programa.  

Preservar o nível de financiamento dos programas da UE existentes 

Uma vez que o programa Conectividade Segura é uma nova iniciativa que não estava prevista 
aquando da criação do quadro financeiro plurianual (QFP) para 2021-2027, e a fim de evitar 
cortes noutros programas da União, o montante da dotação financeira deve ser retirado das 
margens não afetadas dentro dos limites máximos do QFP ou mobilizado através dos 
instrumentos especiais não temáticos do QFP. 

Na sua proposta, a Comissão prevê reafetar um montante total de 1,6 mil milhões de EUR 
durante o período de 2023-2027. Deste montante total, 150 000 milhões de EUR provêm das 
margens mas o restante é originário de programas existentes (o Programa Espacial – 
Galileo/EGNOS, o MIE-Digital, o Programa Europa Digital (PED), o Fundo Europeu de Defesa 
(FED) e a reserva do IVCDCI). 

O relator considera que estes montantes são necessários para a boa execução dos programas 
conexos. Não é, portanto, aceitável reafetá-los a uma atividade totalmente nova. 
Nomeadamente:

 O MIE-Digital e o Programa Europa Digital são componentes essenciais da estratégia 
da União para alcançar a transição digital. Além disso, a proposta da Comissão de um 
regulamento relativo aos circuitos integrados teria um impacto negativo tanto no 
MIE-Digital como no Programa Europa Digital.

 O financiamento do FED foi bastante reduzido pelo Conselho Europeu em comparação 
com a proposta inicial da Comissão, pelo que já é muito inferior ao que a Comissão e o 
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Parlamento consideraram necessário. Além disso, é um elemento crucial para a 
construção de uma política de defesa europeia. O Conselho Europeu descreveu a 
invasão russa da Ucrânia como um «abalo tectónico na História europeia». Uma 
reafetação vulgar não é uma resposta adequada à situação.

 A reserva para novos desafios e prioridades do IVCDCI foi concebida para fazer face a 
circunstâncias imprevistas. Só deve ser mobilizada para novas crises ou desafios 
emergentes, e não para iniciativas planeadas ou programáveis.

Além disso, a Comissão prevê afetar um montante total de 800 milhões de EUR durante o 
período 2023-2027. O relator pode aceitar a afetação de montantes ao abrigo do Programa 
Espacial (GOVSATCOM) e do Horizonte Europa, uma vez que os objetivos destes programas 
são complementares e coerentes com os objetivos da Conectividade Segura. No entanto, propõe 
compensar o montante afetado ao abrigo do Horizonte Europa através de anulações de 
autorizações do programa de investigação. O relator não concorda com a afetação de 
150 milhões de EUR ao abrigo do programa IVCDCI – Europa Global, que abrange a 
cooperação da UE com países terceiros. Tal não se justifica, especialmente tendo em conta o 
contexto global. O financiamento do programa IVCDCI já está demasiado apertado ao fim de 
apenas um ano de vigência do atual QFP.  

Garantir a viabilidade da componente governamental do programa

Na sua proposta, a Comissão prevê que uma parte importante do financiamento não saia do 
orçamento da UE. Com efeito, espera-se que os Estados-Membros contribuam para as 
infraestruturas e os serviços governamentais, ao passo que os parceiros privados financiariam 
inteiramente a infraestrutura comercial e a prestação de serviços comerciais. 

Um bom mecanismo de salvaguarda entre as componentes governamental e comercial será 
crucial para assegurar a continuidade dos serviços governamentais em qualquer situação 
predefinida pelo parceiro comercial. 

Analisando a componente governamental, a Comissão prevê o financiamento tanto a partir do 
orçamento da UE como das contribuições dos Estados-Membros. Portanto, o regulamento deve 
assegurar que não existe risco financeiro para o orçamento da UE. Os Estados-Membros devem 
ser obrigados a contribuir para assegurar a viabilidade da infraestrutura governamental e da 
prestação de serviços dentro do prazo definido.   

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1 
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Texto da Comissão Alteração

(1) Existe uma procura crescente por 
parte dos intervenientes governamentais da 
União de serviços de comunicações por 
satélite seguros e fiáveis, em especial 
porque são a única opção viável em 
situações em que os sistemas de 
comunicação terrestres são inexistentes, 
objeto de perturbações ou pouco fiáveis. O 
acesso a comunicações por satélite a preços 
acessíveis e com uma boa relação 
custo-eficácia é igualmente indispensável 
nas regiões remotas, no alto mar e no 
espaço aéreo. Por exemplo, nos casos em 
que a atual falta de comunicações de banda 
larga limita a capacidade de tirar pleno 
partido de novos sensores e plataformas 
que cubram os oceanos, que compõem 71 
% da superfície do nosso planeta, a 
comunicação por satélite assegura a 
disponibilidade a longo prazo de acesso 
ininterrupto a nível mundial.

(1) Existe uma procura crescente por 
parte dos intervenientes governamentais da 
União de serviços de comunicações por 
satélite seguros e fiáveis, em especial 
porque são a única opção viável em 
situações em que os sistemas de 
comunicação terrestres são inexistentes, 
objeto de perturbações ou pouco fiáveis. O 
acesso a comunicações por satélite a preços 
acessíveis e com uma boa relação 
custo-eficácia é igualmente indispensável 
nas regiões remotas, incluindo as regiões 
ultraperiféricas, no alto mar e no espaço 
aéreo. Por exemplo, nos casos em que a 
atual falta de comunicações de banda larga 
limita a capacidade de tirar pleno partido 
de novos sensores e plataformas que 
cubram os oceanos, que compõem 71 % da 
superfície do nosso planeta, a comunicação 
por satélite assegura a disponibilidade a 
longo prazo de acesso ininterrupto a nível 
mundial.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O presente regulamento estabelece 
um enquadramento financeiro, que 
constitui o montante de referência 
privilegiado, na aceção do ponto 18 do 
Acordo Interinstitucional, de 16 de 
dezembro de 2020, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho da União Europeia e 
a Comissão Europeia sobre a disciplina 
orçamental, a cooperação em matéria 
orçamental e a boa gestão financeira, bem 
como sobre os novos recursos próprios, 
incluindo um roteiro para a introdução de 
novos recursos próprios22, para o 
Parlamento Europeu e para o Conselho 

(25) O presente regulamento estabelece 
um enquadramento financeiro que constitui 
o montante de referência privilegiado, na 
aceção do ponto 18 do Acordo 
Interinstitucional, de 16 de dezembro de 
2020, entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho da União Europeia e a Comissão 
Europeia sobre a disciplina orçamental, a 
cooperação em matéria orçamental e a boa 
gestão financeira, bem como sobre os 
novos recursos próprios, incluindo um 
roteiro para a introdução de novos recursos 
próprios22, para o Parlamento Europeu e 
para o Conselho durante o processo 
orçamental anual. Uma vez que o 
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durante o processo orçamental anual. programa é uma nova iniciativa que não 
estava prevista aquando da criação do 
quadro financeiro plurianual (QFP) para 
2021-2027, e a fim de evitar cortes 
noutros programas da União, o montante 
da dotação financeira deve ser retirado 
das margens não afetadas dentro dos 
limites máximos do QFP ou mobilizado 
através dos instrumentos especiais não 
temáticos do QFP.

__________________ __________________
22 JO L 433 I de 22.12.2020, p. 28. 22 JO L 433 I de 22.12.2020, p. 28.

Justificação

A posição do Parlamento Europeu é de que as novas iniciativas devem ser financiadas 
através de novos recursos. A mesma abordagem deve ser aplicada no caso em apreço. Em 
especial, não devem ser reafetados fundos provenientes de outros programas da União.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os objetivos do programa são 
coerentes e complementares com os de 
outros programas da União, nomeadamente 
o Horizonte Europa criado pelo 
Regulamento (UE) 2021/695 do 
Parlamento Europeu e do Conselho23, o 
Programa Europa Digital criado pelo 
Regulamento (UE) 2021/694 do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, o 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação 
para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional — Europa Global, criado 
pelo Regulamento (UE) 2021/947 do 
Parlamento Europeu e do Conselho25, o 
Mecanismo Interligar a Europa criado pelo 
Regulamento (UE) 2021/1153 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26 e, em 
especial, o Programa Espacial da União 
criado pelo Regulamento (UE) 2021/696 
do Parlamento Europeu e do Conselho27.

(26) Os objetivos do programa são 
coerentes e complementares com os de 
outros programas da União, nomeadamente 
o Horizonte Europa criado pelo 
Regulamento (UE) 2021/695 do 
Parlamento Europeu e do Conselho23, o 
Programa Europa Digital criado pelo 
Regulamento (UE) 2021/694 do 
Parlamento Europeu e do Conselho24, o 
Instrumento de Vizinhança, de Cooperação 
para o Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional – Europa Global, criado pelo 
Regulamento (UE) 2021/947 do 
Parlamento Europeu e do Conselho25, o 
Mecanismo Interligar a Europa, criado pelo 
Regulamento (UE) 2021/1153 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26 e, em 
especial, o Programa Espacial da União, 
criado pelo Regulamento (UE) 2021/696 
do Parlamento Europeu e do Conselho27. 
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No entanto, os fundos desses programas 
não devem ser reafetados para financiar 
este programa.

__________________ __________________
23 Regulamento (UE) 2021/695 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de abril de 2021, que estabelece o 
Horizonte Europa – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação, que define as suas 
regras de participação e difusão, e que 
revoga os Regulamentos (UE) 
n.º 1290/2013 e (UE) n.º 1291/2013 
(JO L 170 de 12.5.2021, p. 1).

23 Regulamento (UE) 2021/695 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de abril de 2021, que estabelece o 
Horizonte Europa – Programa-Quadro de 
Investigação e Inovação, que define as suas 
regras de participação e difusão, e que 
revoga os Regulamentos (UE) 
n.º 1290/2013 e (UE) n.º 1291/2013 
(JO L 170 de 12.5.2021, p. 1).

24 Regulamento (UE) 2021/694 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2021, que cria o Programa 
Europa Digital e revoga a 
Decisão (UE) 2015/2240 (JO L 166 de 
11.5.2021, p. 1).

24 Regulamento (UE) 2021/694 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2021, que cria o Programa 
Europa Digital e revoga a 
Decisão (UE) 2015/2240 (JO L 166 de 
11.5.2021, p. 1).

24 Regulamento (UE) 2021/947 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de junho de 2021, que cria o Instrumento 
de Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional – Europa Global, e que altera 
e revoga a Decisão n.º 466/2014/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga o Regulamento (UE) 2017/1601 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 
do Conselho (JO L 209 de 14.6.2021, p. 1).

24 Regulamento (UE) 2021/947 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
9 de junho de 2021, que cria o Instrumento 
de Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional – Europa Global, e que altera 
e revoga a Decisão n.º 466/2014/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
revoga o Regulamento (UE) 2017/1601 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e o 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 
do Conselho (JO L 209 de 14.6.2021, p. 1).

26 Regulamento (UE) 2021/1153 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
7 de julho de 2021, que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa e revoga os 
Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e 
(UE) n.º 283/2014 (JO L 249 de 14.7.2021, 
p. 38).

26 Regulamento (UE) 2021/1153 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
7 de julho de 2021, que cria o Mecanismo 
Interligar a Europa e revoga os 
Regulamentos (UE) n.º 1316/2013 e 
(UE) n.º 283/2014 (JO L 249 de 14.7.2021, 
p. 38).

27 Regulamento (UE) 2021/696 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 de abril de 2021, que cria o Programa 
Espacial da União e a Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial e que 
revoga os Regulamentos (UE) 
n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 e (UE) 
n.º 377/2014 e a Decisão n.º 541/2014/UE 

27 Regulamento (UE) 2021/696 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 de abril de 2021, que cria o Programa 
Espacial da União e a Agência da União 
Europeia para o Programa Espacial e que 
revoga os Regulamentos (UE) 
n.º 912/2010, (UE) n.º 1285/2013 e (UE) 
n.º 377/2014 e a Decisão n.º 541/2014/UE 
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(JO L 170 de 12.5.2021, p. 69). (JO L 170 de 12.5.2021, p. 69).

Justificação

É verdade que os objetivos do programa Conectividade Segura complementam os de outros 
programas da União. No entanto, os fundos desses programas não devem ser reafetados para 
financiar esta nova iniciativa.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O Programa Horizonte Europa 
afetará uma parte específica das suas 
componentes do agregado4 às atividades 
de investigação e inovação relacionadas 
com o desenvolvimento e a validação do 
sistema de conectividade segura, incluindo 
para as potenciais tecnologias a 
desenvolver no âmbito do Novo Espaço. O 
Instrumento de Vizinhança, de 
Cooperação para o Desenvolvimento e de 
Cooperação Internacional (IVCDCI) 
afetará uma parte específica dos seus 
fundos do programa Europa Global a 
atividades relacionadas com o 
funcionamento do sistema e o 
fornecimento de serviços a nível mundial, 
que permitirão oferecer um vasto 
conjunto de serviços aos parceiros 
internacionais. O Programa Espacial da 
União afetará uma parte específica da sua 
componente GOVSATCOM às atividades 
relacionadas com o desenvolvimento do 
polo GOVSATCOM, que fará parte da 
infraestrutura terrestre do sistema de 
conectividade segura. O financiamento 
proveniente destes programas deve ser 
executado em conformidade com as regras 
desses programas. Uma vez que essas 
regras podem diferir significativamente das 
regras dispostas no presente regulamento, a 
necessidade de alcançar eficazmente os 
objetivos políticos pretendidos deve ser 

(27) O Programa Horizonte Europa 
afetará uma parte específica das suas 
componentes do agregado 4 às atividades 
de investigação e inovação relacionadas 
com o desenvolvimento e a validação do 
sistema de conectividade segura, incluindo 
para as potenciais tecnologias a 
desenvolver no âmbito do Novo Espaço. 
Uma vez que o programa Conectividade 
Segura é uma nova iniciativa e que o 
programa Horizonte Europa é uma das 
principais prioridades da União, a 
afetação de fundos a essas atividades de 
investigação e inovação não deve pôr em 
causa as outras atividades de investigação 
e inovação realizadas no âmbito do 
agregado 4, que são essenciais para a 
competitividade da União e para as 
transições ecológica e digital. 
Consequentemente, sem prejuízo das 
prerrogativas institucionais do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
deverá ser disponibilizado ao programa 
Horizonte Europa, durante o período de 
2023-2027, um montante de dotações de 
autorização equivalente ao montante 
afetado ao agregado 4 para atividades de 
investigação e inovação relacionadas com 
o sistema de conectividade segura, 
resultante da não execução total ou 
parcial de projetos pertencentes a esse 
programa ou ao seu antecessor, tal como 
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tida em conta ao decidir financiar ações 
tanto recorrendo aos fundos atribuídos do 
Horizonte Europa e do IVCDCI como do 
programa Conectividade Segura da União.

previsto no artigo 15.º, n.º 3, do 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
(Regulamento Financeiro). Este montante 
acresce aos 500 mil milhões de EUR (a 
preços de 2018) previstos na declaração 
comum do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão sobre a 
reutilização de fundos resultantes de 
anulações de autorizações no âmbito do 
programa de investigação. O Programa 
Espacial da União afetará uma parte 
específica da sua componente 
GOVSATCOM às atividades relacionadas 
com o desenvolvimento do polo 
GOVSATCOM, que fará parte da 
infraestrutura terrestre do sistema de 
conectividade segura. O financiamento 
proveniente destes programas deve ser 
executado em conformidade com as regras 
desses programas. Uma vez que essas 
regras podem diferir significativamente das 
regras dispostas no presente regulamento, a 
necessidade de alcançar eficazmente os 
objetivos políticos pretendidos deve ser 
tida em conta ao decidir financiar ações 
recorrendo aos fundos atribuídos do 
Horizonte Europa e do programa 
Conectividade Segura da União.

Justificação

A Comissão propõe afetar fundos ao abrigo de três outros programas para a Conectividade 
Segura. Faz sentido utilizar a plataforma GOVSATCOM, pelo que esta afetação pode ser 
apoiada. Também faz sentido apoiar as atividades de investigação e inovação relacionadas 
com o programa Horizonte Europa. No entanto, sugere-se a compensação pela utilização das 
anulações de autorizações nos termos do artigo 15.º, n.º 3, a fim de assegurar que o agregado 
4 não se veja reduzido por esta nova iniciativa. A afetação de recursos ao abrigo do IVCDCI 
não pode ser apoiada.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) Devido às suas implicações 
inerentes para a segurança da União e 
dos seus Estados-Membros, o programa 
partilha igualmente objetivos e princípios 
com o Fundo Europeu de Defesa criado 
pelo Regulamento (UE) 2021/697 do 
Parlamento Europeu e do Conselho28. Por 
conseguinte, parte do financiamento desse 
programa deverá financiar as atividades 
ao abrigo do programa, nomeadamente as 
ações relacionadas com a implantação da 
sua infraestrutura.

Suprimido

__________________
28 Regulamento (UE) 2021/697 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de abril de 2021, que cria o Fundo 
Europeu de Defesa e revoga o 
Regulamento (UE) 2018/1092 (JO L 170 
de 12.5.2021, p. 149).

Justificação

O orçamento inicialmente proposto pela Comissão para o Fundo Europeu de Defesa foi 
consideravelmente reduzido pelo Conselho Europeu. À luz dos acontecimentos atuais, isso foi 
um erro. Não se pode apoiar uma redução suplementar do montante.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) O programa deve beneficiar de um 
nível de financiamento suficiente para 
garantir o seu êxito. Para além do 
enquadramento financeiro proveniente do 
orçamento da União, o Programa poderá 
receber contribuições financeiras ou em 
espécie de outras partes, incluindo os 
Estados-Membros. Essas contribuições 
financeiras podem ser fixadas tendo em 
conta as necessidades globais dos 
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Estados-Membros e os princípios da 
proporcionalidade, solidariedade e 
equidade. Além disso, a infraestrutura do 
programa poderia ser complementada 
com capacidades adicionais financiadas 
por investimentos adicionais do setor 
privado.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 28-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-B) As necessidades de financiamento 
do programa devem ser tomadas em 
consideração na revisão intercalar do 
Quadro Financeiro Plurianual, com vista 
a assegurar a estabilidade, a coerência, a 
ambição e o financiamento a longo prazo 
do programa. Um financiamento 
adequado através do orçamento da União 
asseguraria o controlo democrático do 
programa no processo orçamental anual e 
permitiria aplicar todas as disposições da 
União em matéria de controlo financeiro 
e quitação.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 28-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-C) Vários Estados-Membros têm 
fundos programados do Mecanismo de 
Recuperação e Resiliência (MRR) para 
atividades espaciais. Para maximizar a 
eficiência dos recursos financeiros 
disponíveis e garantir as sinergias entre o 
programa e o MRR, os Estados-Membros 
devem ser encorajados a alinharem os 
seus planos de recuperação e resiliência 
com as necessidades do programa.
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os contratos públicos celebrados no 
âmbito do programa para atividades 
financiadas pelo mesmo deverão respeitar 
as regras da União. Neste contexto, deverá 
também incumbir à União a definição dos 
objetivos a alcançar no que diz respeito aos 
contratos públicos.

(33) Os contratos públicos celebrados no 
âmbito do programa para atividades 
financiadas pelo mesmo deverão respeitar 
as regras da União e os princípios 
específicos descritos no presente 
regulamento. Neste contexto, deverá 
também incumbir à União a definição dos 
objetivos a alcançar no que diz respeito aos 
contratos públicos. A União deve 
promover uma ampla participação 
geográfica entre os agentes económicos 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos. A entidade contratante deve 
favorecer soluções técnicas exequíveis a 
longo prazo.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Uma parceria público-privada é a 
fórmula mais adequada para garantir a 
prossecução dos objetivos do programa. 
Esta solução permitiria tirar partido da 
atual base tecnológica e infraestrutural de 
comunicação por satélite da UE e prestar 
serviços governamentais sólidos e 
inovadores, permitindo simultaneamente 
ao parceiro privado complementar a 
infraestrutura do programa com 
capacidades adicionais para oferecer 
serviços comerciais através de 
investimentos próprios adicionais. Este 
modelo permitiria, além disso, otimizar os 
custos de implantação e de funcionamento 
através da partilha dos custos de 

(38) Uma parceria público-privada é a 
fórmula mais adequada para garantir a 
prossecução dos objetivos do programa. 
Esta solução permitiria tirar partido da 
atual base tecnológica e infraestrutural de 
comunicação por satélite da UE e prestar 
serviços governamentais sólidos e 
inovadores, permitindo simultaneamente 
ao parceiro privado complementar a 
infraestrutura do programa com 
capacidades adicionais para oferecer 
serviços comerciais através de 
investimentos próprios adicionais. Este 
modelo permitiria, além disso, otimizar os 
custos de implantação e de funcionamento 
através da partilha dos custos de 
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desenvolvimento e de implantação das 
componentes comuns às infraestruturas 
governamental e comercial, bem como os 
custos operacionais, permitindo um 
elevado nível de mutualização das 
capacidades. Estimularia a inovação, 
nomeadamente para o Novo Espaço, 
através da partilha dos riscos de 
investigação e desenvolvimento entre os 
parceiros públicos e privados.

desenvolvimento e de implantação das 
componentes comuns às infraestruturas 
governamental e comercial, bem como os 
custos operacionais, permitindo um 
elevado nível de mutualização das 
capacidades. Estimularia a inovação, 
nomeadamente para o Novo Espaço, 
através da partilha dos riscos de 
investigação e desenvolvimento entre os 
parceiros públicos e privados. Estes custos 
e riscos devem ser partilhados de forma a 
garantir que os parceiros privados não 
recebam qualquer sobrecompensação. As 
parcerias público-privadas devem 
igualmente assegurar que as alterações 
das condições climáticas, o risco de 
catástrofe e as potenciais medidas de 
atenuação e adaptação às alterações 
climáticas são identificadas e tidas em 
consideração durante a totalidade do ciclo 
dos projetos, desde o desenvolvimento e 
conceção à execução de cada projeto 
individual. Os projetos devem respeitar o 
princípio de «não prejudicar 
significativamente».

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O modelo de execução pode 
assumir a forma de um contrato de 
concessão ou de outro acordo contratual. 
Independentemente do modelo de 
execução, devem ser estabelecidos vários 
princípios fundamentais. O contrato deve 
estabelecer uma repartição clara das tarefas 
e responsabilidades entre os parceiros 
públicos e privados. Desta forma, deve-se 
evitar qualquer sobrecompensação do 
parceiro privado pelo fornecimento de 
serviços governamentais, permitir que o 
fornecimento de serviços comerciais seja 
estabelecido pelo setor privado e assegurar 
uma definição adequada das prioridades 

(39) O modelo de execução pode 
assumir a forma de um contrato de 
concessão ou de outro acordo contratual. 
Independentemente do modelo de 
execução, devem ser estabelecidos vários 
princípios fundamentais que 
complementem as regras constantes do 
Regulamento Financeiro e digam respeito 
especificamente a este programa. O 
contrato deve estabelecer uma repartição 
clara das tarefas e responsabilidades entre 
os parceiros públicos e privados, com uma 
repartição clara dos riscos entre eles, a 
fim de garantir que o parceiro privado 
assuma a responsabilidade pelas 



PE731.667v02-00 14/30 AD\1259922PT.docx

PT

das necessidades dos utilizadores 
governamentais. A Comissão deve poder 
avaliar e aprovar esses serviços, a fim de 
assegurar que os interesses essenciais da 
União e os objetivos do programa são 
preservados e que são estabelecidas 
salvaguardas adequadas para evitar 
potenciais distorções da concorrência 
decorrentes do fornecimento de serviços 
comerciais; essas salvaguardas poderão 
incluir a separação de contas entre os 
serviços governamentais e os serviços 
comerciais e acesso aberto, equitativo e 
não discriminatório à infraestrutura 
necessária para o fornecimento de serviços 
comerciais. A parceria público-privada 
deve promover a participação de empresas 
em fase de arranque e PME ao longo de 
toda a cadeia de valor da concessão e em 
todos os Estados-Membros, incentivando 
assim o desenvolvimento de tecnologias 
inovadoras e disruptivas.

consequências de eventuais faltas pelas 
quais seja responsável. O contrato deve 
também assegurar que o parceiro privado 
não receba qualquer sobrecompensação 
pelo fornecimento de serviços 
governamentais, permitir que o 
fornecimento de serviços comerciais seja 
estabelecido pelo setor privado e assegurar 
uma definição adequada das prioridades 
das necessidades dos utilizadores 
governamentais. A Comissão deve poder 
avaliar e aprovar esses serviços, a fim de 
assegurar que os interesses essenciais da 
União e os objetivos do programa são 
preservados. É importante assegurar a 
existência de medidas que garantam a 
preservação desses interesses e objetivos 
essenciais. A Comissão deve, em especial, 
poder tomar as medidas necessárias para 
assegurar a continuidade dos serviços no 
caso de o contratante não poder cumprir 
as suas obrigações. O contrato deve 
evitar, entre outros, conflitos de interesses 
e potenciais distorções da concorrência 
decorrentes do fornecimento de serviços 
comerciais. Tal pode ser feito, 
nomeadamente, incluindo a separação de 
contas entre os serviços governamentais e 
os serviços comerciais e acesso aberto, 
equitativo e não discriminatório à 
infraestrutura necessária para o 
fornecimento de serviços comerciais. A 
parceria público-privada deve promover a 
participação de empresas em fase de 
arranque e PME ao longo de toda a cadeia 
de valor da concessão e em todos os 
Estados-Membros, incentivando assim o 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras 
e disruptivas.

Justificação

Os contratos devem assegurar a preservação dos interesses financeiros da União.
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros têm uma 
longa experiência no domínio espacial, e 
dispõem de sistemas e infraestruturas, bem 
como de agências e organismos nacionais, 
relacionados com o espaço. Assim sendo, 
podem dar um contributo substancial para 
o Programa, sobretudo no que diz respeito 
à sua execução. Podem cooperar com a 
União na promoção dos serviços e 
aplicações do programa e na garantia da 
coerência entre as iniciativas nacionais 
pertinentes e o programa. A Comissão 
poderá estar em condições de mobilizar os 
meios ao dispor dos Estados-Membros, de 
beneficiar da assistência destes e, 
observando condições mutuamente 
acordadas, de lhes confiar funções não 
regulamentares na execução do programa. 
Por outro lado, os Estados-Membros 
envolvidos deverão tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar a proteção da 
infraestrutura terrestre estabelecida nos 
seus territórios. Além disso, os 
Estados-Membros e a Comissão deverão 
trabalhar em conjunto, bem como com as 
instâncias internacionais e as entidades 
reguladoras adequadas, a fim de assegurar 
a disponibilidade e a proteção, ao nível 
adequado, das frequências necessárias ao 
programa, por forma a permitir o pleno 
desenvolvimento e a implantação das 
aplicações baseadas nos serviços 
oferecidos, nos termos da Decisão n.º 
243/2012/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

(41) Os Estados-Membros têm uma 
longa experiência no domínio espacial e 
dispõem de sistemas e infraestruturas, bem 
como de agências e organismos nacionais, 
relacionados com o espaço. Assim sendo, 
podem dar um contributo substancial para 
o Programa, sobretudo no que diz respeito 
à sua execução. Devem cooperar com a 
União na promoção dos serviços e 
aplicações do programa e na garantia da 
coerência entre as iniciativas nacionais 
pertinentes e o programa. A Comissão deve 
estar em condições de mobilizar os meios 
ao dispor dos Estados-Membros, de 
beneficiar da assistência destes e, 
observando condições mutuamente 
acordadas, de lhes confiar funções não 
regulamentares na execução do programa. 
Por outro lado, os Estados-Membros 
envolvidos deverão tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar a proteção da 
infraestrutura terrestre estabelecida nos 
seus territórios. Além disso, os 
Estados-Membros e a Comissão deverão 
trabalhar em conjunto, bem como com as 
instâncias internacionais e as entidades 
reguladoras adequadas, a fim de assegurar 
a disponibilidade e a proteção, ao nível 
adequado, das frequências necessárias ao 
programa, por forma a permitir o pleno 
desenvolvimento e a implantação das 
aplicações baseadas nos serviços 
oferecidos, nos termos da Decisão n.º 
243/2012/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 42
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Texto da Comissão Alteração

(42) Nos termos do artigo 17.º do 
Tratado da União Europeia (TUE), e 
enquanto promotora do interesse geral da 
União, compete à Comissão executar o 
programa, assumir a responsabilidade geral 
pelo mesmo e promover a sua utilização. A 
fim de otimizar os recursos e as 
competências das diferentes partes 
interessadas, a Comissão deverá poder 
confiar determinadas funções a outras 
entidades, em circunstâncias que o 
justifiquem. Ao assumir a responsabilidade 
geral pelo programa, a Comissão deverá 
definir os principais requisitos técnicos e 
operacionais necessários para a execução 
dos sistemas e a evolução dos serviços. 
Deverá fazê-lo depois de ter consultado os 
peritos dos Estados-Membros, os 
utilizadores e outras partes interessadas 
pertinentes. Por último, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 3 do TFUE, o exercício da 
competência pela União não pode impedir 
os Estados-Membros de exercerem a sua. 
No entanto, para uma boa utilização dos 
fundos da União, é conveniente que a 
Comissão assegure, na medida do possível, 
a coerência das atividades realizadas no 
âmbito do programa com as dos 
Estados-Membros.

(42) Nos termos do artigo 17.º do 
Tratado da União Europeia (TUE), e 
enquanto promotora do interesse geral da 
União, compete à Comissão executar o 
programa, assumir a responsabilidade geral 
pelo mesmo e promover a sua utilização. A 
fim de otimizar os recursos e as 
competências das diferentes partes 
interessadas, a Comissão deverá poder 
confiar determinadas funções a outras 
entidades em circunstâncias que o 
justifiquem. Ao assumir a responsabilidade 
geral pelo programa, a Comissão deverá 
definir os principais requisitos técnicos e 
operacionais necessários para a execução 
dos sistemas e a evolução dos serviços. 
Deverá fazê-lo depois de ter consultado os 
peritos dos Estados-Membros, os 
utilizadores e outras partes interessadas 
pertinentes. Por último, nos termos do 
artigo 4.º, n.º 3 do TFUE, o exercício da 
competência pela União não pode impedir 
os Estados-Membros de exercerem a sua. 
No entanto, para uma boa utilização dos 
fundos da União, é conveniente que a 
Comissão assegure, na medida do possível, 
a coerência das atividades realizadas no 
âmbito do programa com as dos 
Estados-Membros, incluindo as que foram 
financiadas ao abrigo dos seus planos de 
recuperação e resiliência.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) A fim de assegurar o 
funcionamento da infraestrutura 
governamental e facilitar o fornecimento 
de serviços governamentais, a Agência 
deverá ser autorizada a confiar, através de 
acordos de contribuição, atividades 

(45) A fim de assegurar o 
funcionamento da infraestrutura 
governamental e facilitar o fornecimento 
de serviços governamentais, a Agência 
deverá ser autorizada a confiar, através de 
acordos de contribuição, atividades 
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específicas a outras entidades, no âmbito 
das respetivas competências, no respeito 
das condições de gestão indireta aplicáveis 
à Comissão.

específicas a outras entidades, no âmbito 
das respetivas competências, no respeito 
das condições de gestão indireta aplicáveis 
à Comissão e previstas no Regulamento 
Financeiro.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Em princípio, os serviços 
governamentais devem ser prestados 
gratuitamente aos utilizadores dos serviços 
governamentais. Se, após análise, a 
Comissão concluir que existe uma escassez 
de capacidades, deve ser autorizada a 
desenvolver uma política de fixação de 
preços como parte dessas regras 
pormenorizadas sobre o fornecimento de 
serviços, a fim de evitar uma distorção do 
mercado. Devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão para 
adotar essa política de fixação de preços. 
Essas competências deverão ser exercidas 
nos termos do Regulamento (UE) n.º 
182/2011.

(64) A regra geral é que os serviços 
governamentais devem ser prestados 
gratuitamente aos utilizadores dos serviços 
governamentais. No entanto, a capacidade 
para prestar esses serviços é limitada. Se, 
após análise pormenorizada, a Comissão 
concluir que existe uma escassez de 
capacidades, deve ser autorizada, quando 
tal for devidamente justificado, a 
desenvolver uma política de fixação de 
preços como parte dessas regras 
pormenorizadas sobre o fornecimento de 
serviços, a fim de fazer corresponder a 
oferta e a procura de serviços e evitar uma 
distorção do mercado. Devem ser 
atribuídas competências de execução à 
Comissão para adotar essa política de 
fixação de preços. Essas competências 
deverão ser exercidas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

Justificação

Trata-se de esclarecimentos adicionais.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) De acordo com os pontos 22 e 23 (68) De acordo com os pontos 22 e 23 
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do Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 201642, o 
programa deverá ser avaliado com base nas 
informações recolhidas de acordo com 
requisitos específicos de acompanhamento, 
evitando simultaneamente encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros, e excesso de 
regulamentação. Esses requisitos deverão 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos do programa. A avaliação do 
programa deverá ter em conta as 
conclusões da avaliação do Programa 
Espacial da União relativas à componente 
GOVSATCOM, realizada no âmbito do 
Regulamento (UE) 2021/696.

do Acordo Interinstitucional «Legislar 
Melhor», de 13 de abril de 201642, o 
programa deverá ser avaliado com base nas 
informações recolhidas de acordo com 
requisitos específicos de acompanhamento, 
evitando simultaneamente encargos 
administrativos, em particular para os 
Estados-Membros, e excesso de 
regulamentação. Esses requisitos deverão 
incluir, se for caso disso, indicadores 
quantificáveis como base para avaliar os 
efeitos do programa. A avaliação do 
programa deverá ter em conta as 
conclusões da avaliação do Programa 
Espacial da União relativas à componente 
GOVSATCOM, realizada no âmbito do 
Regulamento (UE) 2021/696, e ficar 
disponível a tempo de contribuir para o 
trabalho sobre qualquer proposta para a 
prossecução do programa no próximo 
período do QFP.

__________________
42 JO L 123 I de 12.5.2016, p. 1.

__________________
42 JO L 123 I de 12.5.2016, p. 1.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(69-A) Todos os requisitos financeiros e 
jurídicos essenciais devem ser 
estabelecidos no presente regulamento de 
modo a assegurar a previsibilidade da 
execução do programa. É igualmente 
necessário definir o âmbito da cooperação 
entre a Comissão e os parceiros 
industriais relevantes, com vista a 
assegurar a existência de um quadro 
claro para os marcos e as metas do 
programa.
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar a disponibilidade a longo 
prazo, a nível mundial, de acesso 
ininterrupto a serviços de comunicação por 
satélite seguros e eficazes em termos de 
custos para os utilizadores governamentais, 
em conformidade com os n.os 1 a 3 do 
artigo 7.º, que apoia a proteção das 
infraestruturas críticas, a vigilância, as 
ações externas, a gestão de crises e as 
aplicações críticas para a economia, o 
ambiente, a segurança e a defesa, 
aumentando assim a resiliência dos 
Estados-Membros;

(a) Assegurar a disponibilidade a longo 
prazo, a nível mundial, de acesso 
ininterrupto a serviços de comunicação por 
satélite seguros e eficazes em termos de 
custos para os utilizadores governamentais, 
em conformidade com os n.ºs 1 a 3 do 
artigo 7.º, que apoia a proteção das 
infraestruturas críticas, a vigilância, as 
ações externas, a gestão de crises e as 
aplicações críticas para a economia, o 
clima e o ambiente, a segurança e a defesa, 
aumentando assim a resiliência dos 
Estados-Membros;

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A infraestrutura comercial a que se 
refere o n.º 1 deverá incluir todos os meios 
espaciais e terrestres que não façam parte 
da infraestrutura governamental. A 
infraestrutura comercial deverá ser 
totalmente financiada pelo contratante 
referido no artigo 15.º, n.º 2.

4. A infraestrutura comercial a que se 
refere o n.º 1 deverá incluir todos os meios 
espaciais e terrestres que não façam parte 
da infraestrutura governamental. A 
infraestrutura comercial e quaisquer riscos 
conexos devem ser totalmente financiados 
pelo contratante referido no artigo 15.º, n.º 
2.

Justificação

O contratante deve assumir a plena responsabilidade pela infraestrutura comercial e por 
quaisquer riscos conexos.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A prestação de serviços comerciais 
é financiada pelo contratante referido no 
artigo 15.º, n.º 2. Os termos e condições da 
prestação de serviços comerciais são 
determinados nos contratos a que se refere 
o artigo 15.º. Devem, em especial, 
especificar a forma como a Comissão 
avaliará e aprovará a prestação de serviços 
comerciais, a fim de assegurar a 
preservação dos interesses essenciais da 
União e dos objetivos gerais e específicos 
do programa referidos no artigo 3.º. Devem 
igualmente incluir salvaguardas 
adequadas para evitar distorções da 
concorrência na prestação de serviços 
comerciais, para evitar eventuais conflitos 
de interesses, discriminações indevidas e 
quaisquer outras vantagens indiretas 
ocultas para o contratante referidas no 
artigo 15.º, n.º 2. Essas salvaguardas 
podem incluir a obrigação de separação de 
contas entre a prestação de serviços 
governamentais e a prestação de serviços 
comerciais, incluindo a criação de uma 
entidade estrutural e juridicamente 
separada do operador verticalmente 
integrado para a prestação de serviços 
governamentais e a prestação de um acesso 
aberto, equitativo e não discriminatório às 
infraestruturas necessárias para a prestação 
de serviços comerciais.

4. A prestação de serviços comerciais 
é financiada pelo contratante referido no 
artigo 15.º, n.º 2. Os termos e condições da 
prestação de serviços comerciais são 
determinados nos contratos a que se refere 
o artigo 15.º. Devem, em especial, 
especificar a forma como a Comissão 
avaliará e aprovará a prestação de serviços 
comerciais, a fim de assegurar a 
preservação dos interesses essenciais da 
União e dos objetivos gerais e específicos 
do programa referidos no artigo 3.º, e as 
medidas a tomar no caso de esses 
interesses essenciais não serem 
respeitados ou os objetivos não serem 
cumpridos. Em especial, esses contratos 
devem incluir medidas destinadas a 
assegurar a continuidade dos serviços em 
caso de inobservância grave do 
contratante.

Esses contratos devem igualmente 
assegurar que não há distorções da 
concorrência na prestação de serviços 
comerciais, conflitos de interesses, 
discriminações indevidas ou quaisquer 
outras vantagens indiretas ocultas para o 
contratante referidas no artigo 15.º, n.º 2. 
Portanto, podem incluir a obrigação de 
separação de contas entre a prestação de 
serviços governamentais e a prestação de 
serviços comerciais, incluindo a criação de 
uma entidade estrutural e juridicamente 
separada do operador verticalmente 
integrado para a prestação de serviços 
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governamentais e a prestação de um acesso 
aberto, equitativo e não discriminatório às 
infraestruturas necessárias para a prestação 
de serviços comerciais.

Justificação

Alteração destinada a assegurar a preservação dos interesses financeiros da União.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 3, a Comissão pode, 
em casos devidamente justificados e a 
título excecional, determinar, por meio de 
atos de execução, uma política de fixação 
de preços.

Em derrogação do n.º 3, a Comissão pode, 
depois de uma análise pormenorizada e 
quando for rigorosamente necessário 
para fazer corresponder a oferta e a 
procura de serviços governamentais, 
determinar, por meio de atos de execução, 
uma política de fixação de preços.

Justificação

Clarificação da política de fixação de preços.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Ao determinar esta política de fixação de 
preços, a Comissão assegurará que a 
prestação de serviços governamentais não 
distorça a concorrência, que não haja 
escassez de serviços governamentais e que 
o preço identificado não resulte numa 
sobrecompensação do beneficiário.

Ao determinar esta política de fixação de 
preços, a Comissão assegurará que a 
prestação de serviços governamentais não 
distorça a concorrência e que não haja 
escassez de serviços governamentais. A 
política de fixação de preços não pode 
resultar numa sobrecompensação do 
contratante. Quaisquer receitas 
provenientes da política de fixação de 
preços devem ser utilizadas para 
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aumentar a capacidade do sistema de 
conectividade segura, para manter o 
sistema ou para adquirir capacidade 
adicional.

Justificação

Clarificação da política de fixação de preços.

Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

O enquadramento financeiro para a 
execução do programa relativo ao período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2023 e 
31 de dezembro de 2027 e para a cobertura 
dos riscos associados é de 1 600 milhões 
de EUR, a preços correntes.

O enquadramento financeiro para a 
execução do programa relativo ao período 
compreendido entre 1 de janeiro de 2023 e 
31 de dezembro de 2027 e para a cobertura 
dos riscos associados relativos apenas à 
infraestrutura governamental é de 1 750 
milhões de EUR, a preços correntes. Esse 
montante é retirado das margens não 
afetadas dentro dos limites máximos do 
QFP 2021-2027 ou mobilizado através dos 
instrumentos especiais não temáticos do 
QFP.

Justificação

Sendo uma nova iniciativa, a Conectividade Segura deve ser financiada utilizando novos 
recursos. O ligeiro aumento da dotação financeira corresponde ao montante que a Comissão 
propôs afetar no âmbito do IVCDCI.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A repartição indicativa do montante 
referido para o QFP 2021-27 é a seguinte:

Suprimido
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Justificação

Ver alteração 23.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

— 950 milhões de EUR da rubrica 1; Suprimido

Justificação

Ver alteração 23.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

— 500 milhões de EUR da rubrica 5; Suprimido

Justificação

Ver alteração 23.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— 150 milhões de EUR da rubrica 6. Suprimido

Justificação

Ver alteração 23.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O programa é complementado por 
financiamento executado ao abrigo do 
Programa Horizonte Europa, do Programa 
Espacial da União e do Instrumento de 
Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação 
Internacional (IVCDCI), num montante 
máximo indicativo de 430 milhões de 
EUR, 220 milhões de EUR e 150 milhões 
de EUR, respetivamente. Este 
financiamento é executado em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2021/695, o Regulamento (UE) 2021/696 e 
o Regulamento (UE) 2021/947, 
respetivamente.

2. O programa é complementado por 
financiamento executado ao abrigo do 
Programa Horizonte Europa e do Programa 
Espacial da União, num montante máximo 
indicativo de 430 milhões de EUR e 220 
milhões de EUR, respetivamente. Este 
financiamento é executado em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
2021/695 e o Regulamento (UE) 2021/696, 
respetivamente.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O montante referido no n.º 1 não 
pode ser utilizado para cobrir quaisquer 
riscos relacionados com a infraestrutura 
comercial.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os contratos referidos no presente 
artigo devem incluir salvaguardas 
adequadas para evitar qualquer 
sobrecompensação do contratante, 
distorções da concorrência, conflitos de 

6. Os contratos referidos no presente 
artigo devem assegurar que o contratante 
não receba qualquer sobrecompensação e 
que não há distorções da concorrência, 
conflitos de interesses, discriminações 
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interesses, discriminações indevidas e 
quaisquer outras vantagens indiretas 
ocultas. Em conformidade com o artigo 7.º, 
n.º 4, devem conter disposições sobre o 
processo de avaliação e aprovação dos 
serviços comerciais prestados pelo 
contratante, a fim de assegurar a 
preservação do interesse essencial da 
União e dos objetivos do programa.

indevidas ou quaisquer outras vantagens 
indiretas ocultas. Em conformidade com o 
artigo 7.º, n.º 4, devem conter disposições 
sobre o processo de avaliação e aprovação 
dos serviços comerciais prestados pelo 
contratante, a fim de assegurar a 
preservação do interesse essencial da 
União e dos objetivos do programa, bem 
como as medidas a tomar no caso de esses 
interesses essenciais não serem 
respeitados ou os objetivos não serem 
cumpridos. Em especial, devem incluir 
medidas destinadas a assegurar a 
continuidade dos serviços em caso de 
falha grave do contratante.

Justificação

Alteração destinada a assegurar a preservação dos interesses financeiros da União.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Assegurar uma concorrência efetiva 
no processo de concurso, tendo em conta 
os objetivos da independência tecnológica 
e da continuidade dos serviços;

(b) Assegurar uma concorrência efetiva 
no processo de concurso, tendo em conta 
os objetivos da independência tecnológica, 
da continuidade dos serviços e da 
viabilidade tecnológica a longo prazo;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Satisfazer critérios ambientais; (h) Satisfazer critérios de 
sustentabilidade ambiental e social;
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 39 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Acompanhamento e avaliação

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão efetua avaliações do 
programa de forma atempada a fim de 
serem tidas em conta no processo de 
tomada de decisão.

1. A fim de contribuir para o 
processo de tomada de decisão e 
assegurar que os recursos são utilizados 
da forma mais eficaz e eficiente possível, a 
Comissão acompanha o programa de 
forma contínua e avalia a sua execução 
até 30 de junho de 2026, e posteriormente 
de três em três anos.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Até [DATA 3 ANOS APÓS A 
ENTRADA EM VIGOR] e, 
posteriormente, de quatro em quatro anos, 
a Comissão avalia a execução do 
programa. A avaliação aprecia:

2. Ao efetuar a avaliação a que se 
refere o n.º 1, a Comissão deve ter em 
conta os pontos de vista das partes 
interessadas, tanto a nível da União como 
a nível nacional, e avaliar:

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Eventuais derrapagens de custos, o 
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cumprimento atempado dos prazos 
estabelecidos para os projetos e a eficácia 
da governação e da gestão do programa;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) A eficácia, a eficiência, a 
relevância, a coerência e o valor 
acrescentado para a UE das atividades do 
programa;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-C) O grau de sinergias e 
complementaridade do programa com 
iniciativas relevantes da União, iniciativas 
nacionais e, se for caso disso, regionais.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, podem ser inscritas dotações 
no orçamento da União após 2027 para 
cobrir as despesas necessárias para cumprir 
os objetivos previstos no artigo 3.º, a fim 
de permitir a gestão de ações não 
concluídas até ao final do programa, bem 
como as despesas relacionadas com 
atividades operacionais críticas e com a 
prestação de serviços críticos.

Se necessário, serão inscritas dotações no 
orçamento da União após 2027 para cobrir 
as despesas necessárias para cumprir os 
objetivos previstos no artigo 3.º, a fim de 
permitir a gestão de ações não concluídas 
até ao final do programa, bem como as 
despesas relacionadas com atividades 
operacionais críticas e com a prestação de 
serviços críticos.
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Justificação

É importante enviar um sinal de que os recursos necessários estarão disponíveis após 2027.
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