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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-valur miżjud tal-industriji spazjali fi ħdan l-Unjoni Ewropea, li jimpjegaw 
230 000 professjonist, huwa stmat għal EUR 53-62 biljun. L-objettivi tal-Programm Spazjali 
tal-Unjoni Ewropea huma li jtejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u jirrealizza l-indipendenza fil-livell 
teknoloġiku, jindirizza wħud mill-aktar sfidi globali urġenti, bħall-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima, jistimola l-innovazzjoni teknoloġika u jagħti vantaġġi soċjoekonomiċi lill-impriżi u 
lill-popli tal-Ewropa. Il-programm se jkompli jikkonċentra fuq it-titjib tat-tliet proġetti 
emblematiċi tal-UE: Galileo (navigazzjoni bis-satellita), Copernicus (osservazzjoni tad-dinja) 
u EGNOS (navigazzjoni ta' "sikurezza tal-ħajja"), kif ukoll l-iżvilupp ta' STT (sigurtà tal-
ispazju) u t-tnedija tal-inizjattiva GOVSATCOM (komunikazzjonijiet siguri bis-satellita).

Matul il-perjodu 2021-27 tal-QFP, il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li tiffinanzja lil 
Galileo/EGNOS b'EUR 8,6 biljun fil-prezzijiet (kostanti) tal-2018 (EUR 9,7 biljun fi 
prezzijiet kurrenti) u lil Copernicus b'EUR 5,1 biljun (EUR 5,8 biljun). Ġew allokati 
EUR 0,4 biljun (EUR 0,5 biljun) għall-SST u għal GOVSATCOM. Kumplessivament, il-
programm spazjali jirrappreżenta 1,25 % tal-impenji tal-QFP 2021-2027. L-ammonti kollha 
għandhom jitqiesu indikattivi sal-konklużjoni tal-proċess tal-QFP u hawnhekk huma espressi 
fi prezzijiet kostanti biex ikun jista' jsir tqabbil dirett mal-perjodu preċedenti tal-QFP. 

Il-Programm Spazjali tal-Unjoni Ewropea jippermetti lill-Istati Membri jirrealizzaw benefiċċji 
teknoloġiċi minn programm li huwa wisq kbir biex Stat Membru waħdu jikkompeti b'mod 
effikaċi. B'dan il-mod, barra mill-vantaġġi diretti għall-impjiegi u mis-sostenn favur settur 
spazjali kompetittiv, it-teknoloġija, id-data u s-servizzi tal-programmi spazjali jżidu valur 
sostanzjali għall-baġits tal-Unjoni Ewropea, fosthom, iżda mhux biss, il-politika tas-sajd, il-
programmi relatati mal-ambjent u mal-klima, il-biedja ta' preċiżjoni u t-trasport u l-
immudellar/ġestjoni tat-traffiku. L-UE għandha timmira li tisfrutta l-informazzjoni tal-
programm spazjali biex tinforma aħjar l-ippjanar baġitarju u t-teħid ta' deċiżjonijiet futuri 
f'dawn is-setturi u f'oħrajn.

Il-Kummissjoni wriet l-intenzjoni li toħloq, mill-Aġenzija tas-Sistemi Globali ta' 
Navigazzjoni bis-Satellita Ewropea eżistenti, Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm 
Spazjali, biex tagħti "sistema unifikata u semplifikata ta' governanza", filwaqt li l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea se tkompli tkun is-sieħba ewlenija fl-implimentazzjoni tal-programm. Il-
ħsieb li tinħoloq attenzjoni akbar fuq il-kummerċjalizzazzjoni, il-ġestjoni u l-governanza tal-
programm permezz ta' aġenzija b'isem ġdid huwa pożittiv. Il-ħolqien ta' struttura ta' 
governanza ġdida tinvolvi riskju finanzjarju u b'hekk huwa importanti li jkun hemm ċarezza 
fl-istrateġija, id-diviżjoni tal-funzjonijiet, tar-responsabbiltajiet u tas-superviżjoni fil-
governanza tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali biex ir-riskju għall-
baġit jittaffa. 

Il-programm jissejjes fuq it-teknoloġija u l-ħiliet li huma speċjalizzati ħafna, xi kultant uniċi u 
jieħu vantaġġ mill-iżviluppi l-ġodda. Il-programm għaldaqstant għandu jopera fi ħdan QFP li 
jkun biżżejjed flessibbli biex iqis il-varjazzjoni tal-kostijiet u l-iżviluppi l-ġodda u f'qafas 
regolatorju li jkun biżżejjed flessibbli biex jaqdi bl-aħjar mod l-interessi tal-Unjoni, tal-
programm u tal-Istati Membri. 

EMENDI
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Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà 
ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex 
ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' 
tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa 
essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali 
awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, 
speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u 
t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-
sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-
Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li 
taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell 
Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha 
stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, 
fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali 
wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet 
infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, 
effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri 
meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti 
sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod 
partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-
art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar 
b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm 
trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li 
jkun possibbli li tali adattamenti jiġu 
ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-
Programm, b'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit 
valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li 
tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-
Programm.

(4) Jeħtieġ li l-Unjoni tiżgura l-libertà 
ta' azzjoni u l-awtonomija tagħha sabiex 
ikollha aċċess għall-ispazju u tkun tista' 
tużah b'mod sikur. Għalhekk, huwa 
essenzjali li jibqa' jkollha aċċess spazjali 
awtonomu, affidabbli u kosteffettiv, 
speċjalment fir-rigward tal-infrastruttura u 
t-teknoloġija kritiċi, is-sigurtà pubblika u s-
sigurtà tal-Unjoni u tal-Istati Membri 
tagħha. Għalhekk, jenħtieġ li l-
Kummissjoni jkollha l-possibbiltà li 
taggrega s-servizzi tal-illanċjar fil-livell 
Ewropew, kemm għall-ħtiġijiet tagħha 
stess u kemm għal dawk ta' entitajiet oħra, 
fuq talba tagħhom, inklużi l-Istati Membri, 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 189(2) tat-Trattat. Huwa kruċjali 
wkoll li l-Unjoni jibqa' jkollha faċilitajiet 
infrastrutturali ta' llanċjar li jkunu moderni, 
effiċjenti u flessibbli. Minbarra l-miżuri 
meħuda mill-Istati Membri u mill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea, jenħtieġ li l-
Kummissjoni tikkunsidra modi kif tagħti 
sostenn lil dawn il-faċilitajiet. B'mod 
partikolari, fejn l-infrastruttura spazjali tal-
art meħtieġa biex jitwettaq l-illanċjar 
b'konformità mal-ħtiġijiet tal-Programm 
trid tinżamm jew tiġi aġġornata, jenħtieġ li 
jkun possibbli li tali adattamenti jiġu 
ffinanzjati parzjalment fil-qafas tal-
Programm, b'konformità mar-Regolament 
Finanzjarju u fejn ikun jista' jiġi stabbilit 
valur miżjud ċar għall-UE, bil-ħsieb li 
tinkiseb kosteffiċjenza aħjar għall-
Programm, u li jissejjes fuq Qafas 
Finanzjarju Pluriennali flessibbli kapaċi 
jirreaġixxi għal ċirkostanzi li jinbidlu.
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Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Dan il-Programm se jagħti 
kontribut għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet 
klimatiċi u għall-ksib ta' mira ġenerali ta' 
25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE biex 
jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi, filwaqt li 
jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-
tibdil fil-klima b'konformità mal-impenji 
tal-Unjoni għall-implimentazzjoni tal-
Ftehim ta' Pariġi u tal-Għanijiet ta' Żvilupp 
Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. Matul 
it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-
Programm se jiġu identifikati azzjonijiet 
rilevanti, li se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-
kuntest tal-proċessi rilevanti ta' 
evalwazzjoni u ta' rieżami.

(13) Dan il-Programm se jagħti 
kontribut għall-integrazzjoni tal-azzjonijiet 
klimatiċi u għall-ksib rapidu ta' mira 
ġenerali ta' 30 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE 
biex jintlaħqu l-għanijiet klimatiċi kif ukoll 
għall-integrazzjoni tal-Għanijiet ta' 
Żvilupp Sostenibbli fil-politiki kollha tal-
Unjoni, filwaqt li jirrifletti l-importanza li 
jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima 
b'konformità mal-impenji tal-Unjoni għall-
implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi u 
tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-
Nazzjonijiet Uniti bħala pijuniera f'dan ir-
rigward. Matul it-tħejjija u l-
implimentazzjoni tal-Programm se jiġu 
identifikati azzjonijiet rilevanti, li se jiġu 
vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-proċessi 
rilevanti ta' evalwazzjoni u ta' rieżami.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Peress li l-Programm huwa, fil-
prinċipju, iffinanzjat mill-Unjoni, jenħtieġ 
li l-kuntratti tal-akkwist konklużi fil-qafas 
ta' dan il-programm jikkonformaw mar-
regoli tal-Unjoni. F'dak il-kuntest, jenħtieġ 
li l-Unjoni tkun responsabbli wkoll għad-
definizzjoni tal-għanijiet li jridu jintlaħqu 
fir-rigward tal-akkwist pubbliku.

(15) Peress li l-Programm huwa, fil-
prinċipju, iffinanzjat mill-Unjoni, jenħtieġ 
li l-kuntratti tal-akkwist konklużi fil-qafas 
ta' dan il-programm jikkonformaw mar-
regoli tal-Unjoni u jqisu b'mod debitu l-
kriterji ambjentali, soċjali u tal-
governanza tal-kumpaniji. F'dak il-
kuntest, jenħtieġ li l-Unjoni tkun 
responsabbli wkoll għad-definizzjoni tal-
għanijiet li jridu jintlaħqu fir-rigward tal-
akkwist pubbliku. L-implimentazzjoni 
ġenerali tal-Programm, inklużi l-
proċeduri ta' akkwist tiegħu, jenħtieġ li 
jikkonformaw mal-prinċipji tat-
trasparenza, tan-nondiskriminazzjoni u 
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tat-trattament indaqs, b'mod partikolari 
fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Governanza pubblika tajba tal-
Programm tirrikjedi d-distribuzzjoni 
rigoruża tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti 
fost id-diversi entitajiet involuti sabiex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni u sabiex jitnaqqsu 
l-kostijiet li jaqbżu l-baġit u d-dewmien.

(25) Governanza pubblika tajba tal-
Programm tirrikjedi d-distribuzzjoni 
rigoruża tar-responsabbiltajiet u tal-kompiti 
fost id-diversi entitajiet involuti, 
partikolarment bejn l-Aġenzija tal-Unjoni 
Ewropea għall-Programm Spazjali u l-
Aġenzija Spazjali Ewropea, sabiex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni bla bżonn tal-
isforzi u sabiex jitnaqqsu l-kostijiet li 
jaqbżu l-baġit u d-dewmien. Il-
Kummissjoni jenħtieġ li tikkoordina u 
tissorvelja l-kompiti u l-komunikazzjoni 
abbażi tal-prinċipji stabbiliti fit-Trattat ta' 
Lisbona1a u fil-Ftehim Qafas bejn il-
Komunità Ewropea u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea1b.

__________________

1a Artikolu 189(3) tat-Trattat ta' Lisbona

1b "billi l-Partijiet jagħrfu li għandhom 
saħħiet komplementarji speċifiċi u ta' 
rinfurzar bejn xulxin u huma kommessi li 
jikkooperaw f'manjiera ta' ġid effiċjenti u 
bejn xulxin u li jevitaw kull duplikazzjoni 
mhux meħtieġa ta' sforz."

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) L-għan ta' Galileo huwa li 
jistabbilixxi u jħaddem l-ewwel 

(39) L-għan ta' Galileo huwa li 
jistabbilixxi u jħaddem, abbażi tal-ħidma 
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infrastruttura globali ta' navigazzjoni u ta' 
pożizzjonament bis-satellita, maħsuba 
speċifikament għal skopijiet ċivili, li tista' 
tintuża minn sensiela ta' atturi pubbliċi u 
privati fl-Ewropa u fid-dinja kollha. 
Galileo jiffunzjona indipendentement minn 
sistemi eżistenti jew potenzjali oħra, u 
għaldaqstant jagħti kontribut fost affarijiet 
oħra għall-awtonomija strateġika tal-
Unjoni. Jenħtieġ li t-tieni ġenerazzjoni tas-
sistema tiddaħħal b'mod progressiv qabel l-
2030, inizjalment b'kapaċità operazzjonali 
mnaqqsa.

preparatorja tal-Aġenzija Spazjali 
Ewropea, l-ewwel infrastruttura globali ta' 
navigazzjoni u ta' pożizzjonament bis-
satellita, maħsuba speċifikament għal 
skopijiet ċivili, li tista' tintuża minn 
sensiela ta' atturi pubbliċi u privati fl-
Ewropa u fid-dinja kollha. Galileo 
jiffunzjona indipendentement minn sistemi 
eżistenti jew potenzjali oħra, u 
għaldaqstant jagħti kontribut fost affarijiet 
oħra għall-awtonomija strateġika tal-
Unjoni. Jenħtieġ li t-tieni ġenerazzjoni tas-
sistema tiddaħħal b'mod progressiv qabel l-
2030, inizjalment b'kapaċità operazzjonali 
mnaqqsa.

Ġustifikazzjoni

Galileo huwa bbażat fuq il-ħidma preparatorja tal-Aġenzija Spazjali Ewropea, li ma tidhirx 
biċ-ċar fil-proposta tal-Kummissjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 23a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23a) "settur spazjali" tfisser:

"is-settur upstream", li jinkludi attivitajiet 
li jwasslu għal sistema spazjali 
operazzjonali u l-esplorazzjoni tal-ispazju;

"is-settur downstream" li jinkludi 
attivitajiet relatati mal-isfruttament tad-
data satellitari biex jiġu żviluppati prodotti 
u servizzi relatati mal-ispazju lill-utenti 
finali.

Ġustifikazzjoni

Is-settur spazjali għandu jiġi ddefinit ulterjorment u diviż f'settur upstream u settur 
downstream.
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Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, il-Programm għandu 
jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess 
effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu 
settur spazjali innovattiv.

Barra minn hekk, il-Programm għandu 
jinkludi miżuri biex jiżgurawlu aċċess 
effiċjenti għall-ispazju u biex irawmu 
settur spazjali innovattiv u kompetittiv.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-
Istati Membri tagħha, il-libertà ta' azzjoni 
tal-Unjoni u l-awtonomija strateġika 
tagħha, b'mod partikolari f'termini tat-
teknoloġiji u tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
ibbażati fuq l-evidenza;

(c) itejjeb is-sigurtà tal-Unjoni u tal-
Istati Membri tagħha, il-libertà ta' azzjoni 
tal-Unjoni u l-awtonomija strateġika 
tagħha, b'mod partikolari f'termini tat-
teknoloġiji u tat-teħid tad-deċiżjonijiet 
effikaċi, ibbażati fuq l-evidenza u li 
jiffrankaw l-ispejjeż;

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għall-
perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' 
EUR [16-il] biljun fil-prezzijiet kurrenti.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-
implimentazzjoni tal-Programm għall-
perjodu mill-2021-2027 għandu jkun ta' 
EUR 14 816 938 000 fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 16,7-il biljun fi prezzijiet kurrenti).

Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont 
imsemmi fl-ewwel sottoparagrafu għandha 
tkun kif ġej:

Id-distribuzzjoni indikattiva tal-ammont 
imsemmi fl-ewwel sottoparagrafu għandha 
tkun kif ġej: 

(a) fir-rigward ta' Galileo u ta' 
EGNOS: EUR [9,7] biljun;

(a) fir-rigward ta' Galileo u ta' 
EGNOS: EUR 8 606 245 580 fil-prezzijiet 
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tal-2018 (EUR 9,7 biljun fi prezzijiet 
kurrenti);

(b) fir-rigward ta' Copernicus: 
EUR [5,8] biljun;

(b) fir-rigward ta' Copernicus: 
EUR 5 146 002 510 fil-prezzijiet tal-2018 
(EUR 5,8 biljun fi prezzijiet kurrenti); 

(c) fir-rigward tal-
SSA/GOVSATCOM: EUR [0,5] biljun.

(c) fir-rigward tal-
SSA/GOVSATCOM: EUR 1 064 689 910 
fil-prezzijiet tal-2018 (EUR 1,2 biljun fi 
prezzijiet kurrenti).

Ġustifikazzjoni

Konformement mad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tat-13 ta' Settembru 2018, l-
emenda ta' kompromess tirrifletti l-aktar tqassim reċenti tal-QFP skont il-programm kif 
previst fl-abbozz ta' rapport interim dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-
Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 – il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-attivitajiet trasversali kif previsti 
skont l-Artikolu 3 għandhom jiġu 
ffinanzjati skont il-komponenti tal-
Programm.

2. L-attivitajiet trasversali kif previsti 
skont l-Artikoli 3 u 6 għandhom jiġu 
ffinanzjati skont il-komponenti tal-
Programm.

Ġustifikazzjoni

Wieħed mill-għanijiet għandu jkun l-appoġġ għall-iżvilupp ta' settur spazjali b'saħħtu, 
kompetittiv u innovattiv.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dħul iġġenerat mill-komponenti 
tal-Programm għandu jitħallas fil-baġit tal-
Unjoni u għandu jintuża biex jiffinanzja l-

1. Id-dħul iġġenerat mill-komponenti 
tal-Programm għandu jitħallas fil-baġit tal-
Unjoni u għandu jintuża biex jiffinanzja 
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komponent li jkun iġġenera d-dħul. kwalunkwe komponent tal-Programm.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jistabbilixxi l-prinċipji għar-
remunerazzjoni tal-Aġenzija Spazjali 
Ewropea, li għandhom ikunu proporzjonati 
għad-diffikultà tal-kompiti li jridu 
jitwettqu, b'konformità mal-prezzijiet tas-
suq u mat-tariffi tal-entitajiet l-oħra 
involuti, inkluża l-Unjoni, u li jistgħu, fejn 
ikun xieraq, ikunu bbażati fuq indikaturi 
tal-prestazzjoni; dawk it-tariffi ma 
għandhomx ikopru l-kostijiet ġenerali li 
mhumiex assoċjati mal-attivitajiet fdati lill-
Aġenzija Spazjali Ewropea mill-Unjoni.

– jistabbilixxi l-prinċipji għar-
remunerazzjoni tal-Aġenzija Spazjali 
Ewropea, li għandhom ikunu proporzjonati 
għad-diffikultà tal-kompiti li jridu 
jitwettqu, b'konformità mat-tariffi tal-
entitajiet l-oħra involuti, inkluża l-Unjoni, 
u li jistgħu, fejn ikun xieraq, ikunu bbażati 
fuq indikaturi tal-prestazzjoni; dawk it-
tariffi ma għandhomx ikopru l-kostijiet 
ġenerali li mhumiex assoċjati mal-
attivitajiet fdati lill-Aġenzija Spazjali 
Ewropea mill-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

Għal ħafna servizzi ma hemm l-ebda "prezzijiet tas-suq".

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 48 − paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Copernicus għandu jiġi implimentat 
billi jissejjes fuq investimenti preċedenti 
tal-Unjoni, u, fejn ikun xieraq, billi jissejjes 
fuq il-kapaċitajiet nazzjonali jew reġjonali 
tal-Istati Membri u billi jqis il-kapaċitajiet 
tal-fornituri kummerċjali ta' data u ta' 
informazzjoni komparabbli u l-ħtieġa li 
jitrawmu l-kompetizzjoni u l-iżvilupp tas-
suq.

1. Copernicus għandu jiġi implimentat 
billi jissejjes fuq investimenti preċedenti 
tal-Unjoni u ffinanzjat mill-Aġenzija 
Spazjali Ewropea u, fejn ikun xieraq, billi 
jissejjes fuq il-kapaċitajiet nazzjonali jew 
reġjonali tal-Istati Membri u billi jqis il-
kapaċitajiet tal-fornituri kummerċjali ta' 
data u ta' informazzjoni komparabbli u l-
ħtieġa li jitrawmu l-kompetizzjoni u l-
iżvilupp tas-suq.
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Ġustifikazzjoni

Il-finanzjament ta' Copernicus huwa maqsum bejn l-Unjoni Ewropea (70 %) u l-Aġenzija 
Spazjali Ewropea (30 %).

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jkun magħmul minn rappreżentant wieħed 
minn kull Stat Membru, u minn erba' 
rappreżentanti tal-Kummissjoni, li kollha 
kemm huma jkollhom id-drittijiet tal-vot. 
Il-Bord Amministrattiv għandu jinkludi 
wkoll membru wieħed maħtur mill-
Parlament Ewropew, li ma jkollu l-ebda 
dritt tal-vot.

1. Il-Bord Amministrattiv għandu 
jkun magħmul minn rappreżentant wieħed 
minn kull Stat Membru, u minn erba' 
rappreżentanti tal-Kummissjoni u minn 
rappreżentant wieħed maħtur mill-
Parlament Ewropew, li kollha kemm huma 
jkollhom id-drittijiet tal-vot.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 101 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Kull sena, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta rapport dwar l-
implimentazzjoni tal-Programm lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Ir-
rapport għandu jinkludi, fost affarijiet 
oħra, l-informazzjoni dwar il-ġestjoni tar-
riskji, il-kostijiet ġenerali, il-kost annwali 
tat-tħaddim, ir-riżultati tas-sejħiet għall-
offerti, id-dħul, l-iskeda u l-prestazzjoni 
tal-programm u tal-Aġenzija.
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