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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Barranin, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jenfasizza li l-politika dwar l-ispazju tal-UE tippromwovi l-progress xjentifiku u tekniku, 

il-kompetittività industrijali u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-UE, skont l-Artikolu 189 

tat-TFUE; ifakkar li ż-żewġ programmi ewlenin tal-UE – il-Galileo u l-Copernicus – 

huma programmi ċivili taħt kontroll ċivili u li d-dimensjoni Ewropea tal-Galileo u l-

Copernicus għamlet dawn il-programmi possibbli u żgurat is-suċċess tagħhom; 

2. Iqis li tinħtieġ implimentazzjoni ulterjuri tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(PSDK); jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li jiżdiedu l-effikaċja, il-viżibbiltà u l-impatt tal-

PSDK; jafferma mill-ġdid l-importanza u l-valur miżjud tal-politika dwar l-ispazju 

relatata mal-PSDK, peress li l-kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju saru parti essenzjali mill-

politiki ta' sigurtà u ta' difiża tal-Istati Membri u, għaldaqstant, mis-sovranità tagħhom; 

iqis li l-ispazju għandu jkun inkluż fil-politiki tal-Unjoni futuri (eż. is-sigurtà interna, it-

trasport, l-enerġija, ir-riċerka) u li għandhom jissaħħu u jiġu sfruttati aktar is-sinerġiji fil-

qasam tal-ispazju; 

3. Jitlob lill-Kummissjoni tiddefinixxi f'qasir żmien il-ħtiġijiet tal-UE rigward il-kontribut 

potenzjali tal-politika dwar l-ispazju lill-PSDK għall-aspetti ewlenin kollha: l-illanċjar, il-

pożizzjonament, l-użu ta' immaġni, il-komunikazzjoni, it-temp fl-ispazju, id-debris fl-

ispazju, iċ-ċibersigurtà, l-imblukkar (jamming), l-ispoofing u theddid intenzjonali ieħor, u 

s-sigurtà ttas-segment terrestri; iqis li l-karatteristiċi futuri fil-qasam tal-ispazju tas-

sistemi Ewropej attwali għandhom jiġu stabbiliti skont ir-rekwiżiti tal-PSDK u għandhom 

ikopru l-aspetti relatati kollha msemmija hawn fuq; 

4. Jappella biex ir-rekwiżiti meħtieġa għal sistemi futuri, kemm jekk privati u kemm jekk 

pubbliċi, li jikkontribwixxu għall-applikazzjonijiet ta' safety-of-life (sikurezza tal-ħajja) 

(eż. pożizzjonar, ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (ATM)) jiġu definiti fir-rigward tal-

protezzjoni kontra attakki tas-sigurtà possibbli (imblukkar, spoofing, attakki ċibernetiċi, 

it-temp fl-ispazju u debris); iqis li dawn ir-rekwiżiti ta' sikurezza għandhom ikunu 

ċertifikabbli u taħt is-sorveljanza ta' entità Ewropea (bħall-EASA); 

5. Jissottolinja, f'dan ir-rigward, li l-iżvilupp ta' kapaċitajiet Ewropej fil-qasam tal-ispazju 

għas-sigurtà u d-difiża Ewropea għandu jsegwi żewġ objettivi strateġiċi ewlenin: is-

sigurtà fuq il-pjaneta permezz ta' sistemi spazjali fl-orbita mfassla biex jimmonitorjaw il-

wiċċ tad-dinja jew biex jipprovdu pożizzjonar, informazzjoni dwar in-navigazzjoni u t-

timing jew komunikazzjonijiet bis-satellita u sigurtà fl-ispazju barra l-atmosfera kif ukoll 

sikurezza spazjali, jiġifieri s-sigurtà fl-orbita u fl-ispazju permezz ta' sistemi ta' għarfien 

sitwazzjonali bbażati fl-art u fl-orbita; 

6. Jenfasizza li l-programmi spazjali għandhom benefiċċji ta' sigurtà u ta' difiża li huma 

marbuta b'mod teknoloġiku mal-benefiċċji ċivili u jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-kapaċità 

ta' użu doppju tal-Galileo u l-Copernicus;  jemmen li din il-kapaċità għandha tiġi 

żviluppata bis-sħiħ fil-ġenerazzjonijiet li jmiss, inkluż pereżempju bit-titjib tal-preċiżjoni, 

l-awtentikazzjoni, il-kriptaġġ, il-kontinwità u l-integrità (Galileo); jenfasizza li d-data ta' 
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osservazzjoni tad-dinja u s-sistemi ta' pożizzjonament b'riżoluzzjoni għolja huma utli 

għall-applikazzjonijiet fl-oqsma ċivili u tas-sigurtà, pereżempju fl-oqsma tal-ġestjoni tad-

diżastri, l-azzjonijiet umanitarji, l-għajnuna għar-rifuġjati, is-sorveljanza marittima, it-

tisħin globali, is-sigurtà tal-enerġija u s-sigurtà globali tal-ikel, kif ukoll għad-detezzjoni 

tad-diżastri naturali globali u r-rispons għalihom, speċjalment nixfiet, terremoti, għargħar 

u nirien fil-foresti; jinnota l-ħtieġa għal interazzjoni aħjar bejn id-drones u s-satelliti; 

jitlob li fir-rieżami ta' nofs it-terminu jiġu disposti biżżejjed riżorsi għall-iżvilupp fil-

ġejjieni tas-sistemi satelittari kollha; 

7. Jirrimarka dwar l-eżistenza tas-Servizz Pubbliku Regolat (PRS) tal-Galileo, li huwa 

limitat għal utenti awtorizzati mill-gvern u huwa adatt għal applikazzjonijiet sensittivi 

fejn iridu jiġu żgurati r-robustezza u l-affidabbiltà sħiħa; iqis li l-kapaċità tal-PRS 

għandha tiġi żviluppata aktar fil-ġenerazzjonijiet li jmiss b'rispons għat-theddid li jevolvi; 

jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-proċeduri operattivi jkunu effiċjenti kemm jista' 

jkun, b'mod partikolari f'każ ta' kriżi; jenfasizza l-ħtieġa li jibqgħu jiġu żviluppati u 

promossi applikazzjonijiet ibbażati fuq il-kapaċitajiet tal-Galileo, inklużi dawk meħtieġa 

għall-PSDK, sabiex jiġu massimizzati l-benefiċċji soċjoekonomiċi; ifakkar, barra minn 

hekk, il-ħtieġa li tissaħħaħ is-sigurtà tal-infrastruttura tal-Galileo, inkluż is-segment 

terrestri, u jistieden lill-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa f'din id-direzzjoni 

b'kooperazzjoni mal-Istati Membri; 

8. Jissottolinja l-livell għoli ta' sigurtà għas-sistemi GNSS tal-UE; jenfasizza l-eżekuzzjoni 

b'suċċess tal-kompiti assenjati lill-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, b'mod partikolari 

permezz tal-Bord ta' Akkreditament ta' Sigurtà u taċ-Ċentri ta' Monitoraġġ tas-Sigurtà 

Galileo; jitlob, f'dan ir-rigward, li jsir użu mill-għarfien espert u l-infrastruttura tas-

sigurtà tal-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, anke għall-Copernicus; jitlob li din il-kwistjoni 

tiġi indirizzata fir-rieżami ta' nofs it-terminu tal-Galileo u l-Copernicus; 

9. Jinnota, b'mod partikolari, il-ħtieġa operattiva ta' data ta' osservazzjoni tad-dinja 

b'riżoluzzjoni għolja ħafna fil-programm Copernicus u jistieden lill-Kummissjoni 

tivvaluta kif din il-ħtieġa tista' tiġi ssodisfata, b'kont meħud tar-rekwiżiti tal-PSDK; 

jenfasizza żviluppi bħall-osservazzjoni kważi f'ħin reali u l-video-streaming mill-ispazju, 

u jirrakkomanda lill-Kummissjoni tinvestiga kif tista' tieħu vantaġġ minn dawn, anke għal 

skopijiet ta' sigurtà u ta' difiża; ifakkar, barra minn hekk, fil-ħtieġa li jissaħħu s-sigurtà tal-

infrastruttura tal-Copernicus, inkluż is-segment terrestri, u s-sigurtà tad-data, u jistieden 

lill-Kummissjoni tieħu l-passi meħtieġa f'din id-direzzjoni b'kooperazzjoni mal-Istati 

Membri; jirrimarka, barra minn hekk, dwar l-importanza li jitqies kif l-industrija tista' tiġi 

involuta fil-ġestjoni tal-operazzjonijiet ta' Copernicus; 

10. Jilqa' x-xogħol li qed isir sabiex l-UE tiġi pprovduta b'aċċess awtonomu għall-

komunikazzjonijiet governattivi bis-satellita (GOVSATCOM) u jistieden lill-

Kummissjoni tkompli tagħmel progress rigward dan il-file; ifakkar li l-ewwel pass fil-

proċess kien l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet ċivili u militari mill-Kummissjoni u mill-

Aġenzija Ewropea għad-Difiża, rispettivament, u jqis li l-inizjattiva għandha tinvolvi l-

pooling tad-domanda u għandha tkun imfassla b'mod li jissodisfa l-ħtiġijiet identifikati 

bl-aħjar mod; jistieden lill-Kummissjoni, abbażi tal-ħtiġijiet u tar-rekwiżiti tal-

benefiċjarji, twettaq evalwazzjoni tal-kostijiet u tal-benefiċċji għal soluzzjonijiet 

differenti:  

 il-forniment ta' servizzi minn operaturi kummerċjali, 
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 sistema li tiddependi fuq il-kapaċitajiet attwali bil-possibbiltà li jiġu integrati l-

kapaċitajiet futuri; jew 

 il-ħolqien ta' kapaċitajiet ġodda permezz ta' sistema dedikata; 

 jistieden, f'dan ir-rigward, lill-Kummissjoni tindirizza l-kwistjoni tas-sjieda u r-

responsabbiltà; jinnota li, tkun xi tkun id-deċiżjoni finali, kwalunkwe inizjattiva ġdida 

għandha tkun fl-interess pubbliku u ta' benefiċċju għall-industrija Ewropea (manifatturi, 

operaturi, lanċaturi u oqsma oħra tal-industrija); iqis li l-GOVSATCOM għandha titqies 

ukoll bħala opportunità biex tingħata spinta lill-kompetittività u lill-innovazzjoni billi 

jittieħed vantaġġ mill-iżvilupp ta' teknoloġiji b'użu doppju, fil-kuntest estremament 

kompetittiv u dinamiku tas-suq tas-SATCOM; jissottolinja l-ħtieġa li titnaqqas id-

dipendenza fuq fornituri ta' tagħmir u servizzi minn barra l-UE; 

11. Jinnota l-iżvilupp tas-Sorveljanza u l-Insegwiment fl-Ispazju (SST) bħala inizjattiva tajba 

fil-kooperazzjoni spazjali u pass lejn is-sigurtà fl-ispazju; jitlob li l-iżvilupp ulterjuri fil-

kapaċitajiet SST tagħha jkun prijorità tal-Unjoni għall-protezzjoni tal-ekonomija, is-

sikurezza tas-soċjetà u taċ-ċittadini u fejn jirrigwarda l-kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju 

għas-sigurtà u d-difiża Ewropea; iqis li l-SST għandu jsir programm tal-UE b'baġit għalih 

filwaqt li jiġi żgurat li l-fondi għal proġetti li għadhom għaddejjin ma jkunux b'hekk 

imnaqqsa; jemmen, barra minn hekk, li l-UE għandha tiżviluppa kapaċità aktar olistika 

għall-għarfien tas-sitwazzjoni spazjali (SSA), b'kapaċitajiet ta' previżjoni akbar, li 

jinvolvu s-sorveljanza tal-ispazju u l-analiżi u l-valutazzjoni ta' theddid u perikli 

potenzjali għall-attivitajiet spazjali; jistieden għalhekk lill-Kummissjoni tibni fuq l-SST, 

billi tiżviluppa kunċett ta' SSA usa' li jindirizza wkoll theddid intenzjonali lis-sistemi 

spazjali u, b'kooperazzoni mal-ESA, tieħu kont tat-temp fl-ispazju u tal-oġġetti qrib id-

Dinja u l-ħtieġa għal riċerka dwar sistemi teknoloġiċi għall-prevenzjoni u l-eliminazzjoni 

tad-debris fl-ispazju; jemmen li koordinazzjoni olistika tal-attivitajiet spazjali għandha 

tinkiseb mingħajr ma tixxekkel il-libertà li jintuża l-ispazju; jistieden lill-Kummissjoni 

teżamina l-possibbiltà li s-settur privat jitħalla jiżvolġi rwol importanti fl-iżvilupp 

ulterjuri u ż-żamma tal-parti mhux sensittiva tas-sistema SST, li għaliha l-istruttura ta' 

governanza b'żewġ livelli tal-Galileo tista' sservi ta' eżempju; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa li jiġu żviluppati politiki u kapaċitajiet ta' riċerka sabiex jiġu pprovduti 

applikazzjonijiet futuri u tiġi żviluppata industrija Ewropea kompetittiva, li kapaċi jkollha 

suċċess kummerċjali u bbażata fuq ambjent ekonomiku f'saħħtu; 

13. Jinnota l-importanza strateġika tal-aċċess indipendenti għall-ispazju u l-ħtieġa għall-

azzjoni tal-UE ddedikata, anke fir-rigward tas-sigurtà u d-difiża, peress li din il-kapaċità 

se tippermetti lill-Ewropa tikseb aċċess għall-ispazju f'każ ta' kriżi; jistieden lill-

Kummissjoni biex, b'kollaborazzjoni mal-ESA u l-Istati Membri: 

 tikkoordina, taqsam u tiżviluppa proġetti spazjali ppjanati u swieq Ewropej, sabiex l-

industrija Ewropea tkun tista' tantiċipa d-domanda (biex b'hekk tingħata spinta lill-

impjiegi u l-industrija bbażati fl-Ewropa) u tiġġenera wkoll id-domanda tagħha 

f'termini ta' utilizzazzjoni xprunata min-negozju;  

 tappoġġja l-infrastruttura tal-illanċjar; u  

 tippromwovi R&Ż, inkluż permezz tal-istrument ta' sħubijiet pubbliċi-privati, b'mod 
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partikolari f'teknoloġiji innovattivi; 

 iqis li dawn l-isforzi huma meħtieġa biex l-Ewropa tkun tista' tikkompeti fis-suq globali 

tal-illanċjar; iqis, barra minn hekk, li l-UE trid tiżgura li jkollha bażi tat-teknoloġija 

spazjali soda u l-kapaċitajiet industrijali meħtieġa li jippermettulha tfassal, tiżviluppa, 

tillanċja, topera u tisfrutta sistemi spazjali, li jvarjaw minn awtonomija teknoloġika u 

ċibersigurtà għal kunsiderazzjonijiet min-naħa tal-provvista; 

14. Jirrimarka li l-oqfsa regolatorji u l-politiki korretti jridu jiġu stabbiliti sabiex l-industrija 

tingħata aktar impetu u inċentivi biex tikseb żvilupp teknoloġiku u twettaq riċerka dwar 

il-kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju; jitlob li jiġi żgurat il-finanzjament meħtieġ għal 

riċerka relatata mal-ispazju fl-oqsma msemmija hawn fuq; jinnota r-rwol importanti li 

Orizzont 2020 jista' jiżvolġi biex l-UE tkun tista' tnaqqas id-dipendenza tagħha f'termini 

ta' teknoloġiji spazjali kritiċi; ifakkar, f'dak ir-rigward, li l-parti dwar l-ispazju ta' 

Orizzont 2020 taqa' fil-prijorità "Tmexxija industrijali", u b'mod partikolari fi ħdan l-

objettiv speċifiku ta' "Tmexxija fit-teknoloġiji abilitanti u industrijali"; huwa tal-fehma, 

għalhekk, li Orizzont 2020 għandu jintuża biex jappoġġja l-bażi tat-teknoloġija spazjali u 

l-kapaċitajiet industrijali fil-qasam tal-ispazju tal-Ewropa; jistieden lill-Kummissjoni 

tipprovdi b'mod suffiċjenti għal teknoloġiji spazjali kritiċi għas-sigurtà u d-difiża matul 

ir-rieżami ta' nofs it-terminu ta' Orizzont 2020; 

15. Jirrimarka, fir-rigward tal-finanzjament futur tal-programmi spazjali Ewropej, li ta' min 

wieħed jiddetermina meta jista' jkun possibbli li jintużaw forom ta' sħubija pubblika-

privata. 

16. Jenfasizza l-importanza strateġika li jiġu stimolati l-innovazzjoni u r-riċerka spazjali 

għas-sigurtà u d-difiża; jirrikonoxxi l-potenzjal sinifikanti tat-teknoloġiji spazjali kritiċi 

bħas-Sistema Ewropea ta' Relay ta' Data, li tippermetti osservazzjoni tad-dinja f'ħin reali 

u persistenti, il-varar ta' mega kostellazzjonijiet ta' nanosats u, fl-aħħar nett, il-bini ta' 

kapaċità reattiva fil-qasam tal-ispazju; jissottolinja l-ħtieġa ta' teknoloġiji innovattivi ta' 

big data biex jintuża l-potenzjal sħiħ ta' data spazjali għas-sigurtà u d-difiża; jistieden lill-

Kummissjoni tinkorpora dawn it-teknoloġiji fl-Istrateġija Spazjali tagħha għall-Ewropa; 

17. Jidentifika l-perikli ta' gwerra ċibernetika u theddidiet ibridi għall-programmi spazjali 

Ewropej, filwaqt li jitqies li l-ispoofing jew l-imblukkar jistgħu jiddisturbaw il-

missjonijiet militari jew ikollhom implikazzjonijiet sinifikanti għall-ħajja ta' kuljum fid-

dinja; jemmen li ċ-ċibersigurtà teħtieġ approċċ konġunt mill-UE, l-Istati Membri, u n-

negozji u l-ispeċjalisti tal-internet; jistieden lill-Kummissjoni, għalhekk, tinkludi 

programmi spazjali fl-attivitajiet tagħha ta' ċibersigurtà; 

18. Jenfasizza l-ħtieġa għall-koordinazzjoni aħjar tal-kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju tal-UE, 

billi jiġu żviluppati l-arkitetturi tas-sistema u l-proċeduri meħtieġa sabiex jiġi żgurat livell 

proporzjonat ta' sigurtà, inkluża s-sigurtà tad-data;  jistieden lill-Kummissjoni tfassal u 

tippromwovi mudell ta' governanza għal kull sistema li jipprovdi servizzi relatati mas-

sigurtà u d-difiża; iqis li, sabiex jiġi pprovdut servizz integrat lill-utenti aħħarin, il-

kapaċitajiet fil-qasam tal-ispazju tal-UE ddedikati għas-sigurtà u d-difiża għandhom jiġu 

ġestiti minn ċentru ta' servizz ta' koordinazzjoni operazzjonali (Ċentru ta' Kmand u 

Kontroll kif inhuwa msejjaħ fil-Programm ta' Ħidma 2014-2015 ta' Orizzont 2020); iqis li, 

għal raġunijiet ta' kosteffiċjenza, dan għandu, jekk ikun possibbli, jiġi inkorporat f'wieħed 

mill-korpi eżistenti tal-UE, bħall-Aġenzija tal-GNSS Ewropea, iċ-Ċentru Satellitari tal-UE 
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jew l-Aġenzija tad-Difiża Ewropea, filwaqt li jittieħed kont tal-kapaċitajiet diġà offruti 

minn dawk l-aġenziji; 

19. Iqis li l-koordinazzjoni tas-sistemi spazjali implimentati b'mod frammentat mid-diversi 

Stati Membri għal diversi ħtiġijiet nazzjonali għandha tissaħħaħ sabiex ikun jista' jiġi 

antiċipat minnufih it-tfixkil ta' applikazzjonijiet differenti (eż. għall-ATM); 

20. Jirrikonoxxi, fl-istess ħin, il-benefiċċji ta' kooperazzjoni internazzjonali relatata mas-

sigurtà fil-qasam tal-ispazju mas-sħab affidabbli tal-UE. 
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Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Philippe De Backer, Peter 

Eriksson, Fredrick Federley, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf 

Henkel, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Janusz 

Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard 

Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Angelika Niebler, Morten 

Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul 

Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, 

Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Claude Turmes, Vladimir 

Urutchev, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Anna Záborská, 

Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho 

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali Amjad Bashir, Michał Boni, Eugen Freund, Françoise Grossetête, 

Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Werner Langen, Marian-Jean 

Marinescu, Marisa Matias, Sorin Moisă, Clare Moody, Dominique 

Riquet, Massimiliano Salini, Maria Spyraki, Anneleen Van Bossuyt 

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) 

preżenti għall-votazzjoni finali 

Momchil Nekov, Jana Žitňanská 

 
 


