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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 
għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jilqa' l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Frar 2013 bit-titolu "Il-Politika 
Industrijali Spazjali tal-UE - Ir-Rilaxx tal-Potenzjal għat-Tkabbir Ekonomiku fis-Settur 
Spazjali (COM(2013)0108) bħala pass importanti lejn l-indipendenza strateġika tal-UE 
fit-teknoloġija spazjali; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jżidu l-isforzi 
tagħhom ħalli jibnu kapaċitajiet li jiggarantixxu l-aċċess awtonomu għall-ispazju permezz 
ta’ launchers u satelliti Ewropej; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu sostnuti l-isforzi diretti lejn it-
tisħiħ tal-kooperazzjoni Ewropea fis-settur ħalli jingħeleb il-livell għoli ta’ 
frammentazzjoni speċjalment fir-rigward tad-domanda istituzzjonali; huwa konvint li 
Industrija Spazjali Ewropea tista’ tkun kompetittiva fuq livell internazzjonali biss jekk 
tkun aktar kosteffiċjenti u konsolidata; jenfasizza li l-politika industrijali spazjali Ewropea 
għandha tiġi aktar żviluppata b’koordinazzjoni mal-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) 
biex tiġi żgurata l-komplementarjetà;

2. Jisħaq fuq il-ħtieġa, qabel ma jsiru deċiżjonijiet fuq inizjattivi ġodda u l-kontribuzzjonijiet 
baġitarji tal-UE, li l-ewwel jiġi ċċarat il-livell ta’ ambizzjoni tal-UE b’mod speċjali fir-
rigward tal-objettivi strateġiċi u geopolitiċi tagħha; jinnota l-fatt li l-komunikazzjoni ma 
tiddefinixxix ir-relazzjoni bejn il-politika industrijali spazjali tal-UE u l-Politika ta’ 
Sigurtà u ta’ Difiża Komuni (PSDK); jemmen li l-politika spazjali tal-UE għandha titqies 
bħala riżorsa għall-PSDK, peress li tipprovdi sinerġija aħjar bejn il-mezzi spazjali ċivili u 
l-mezzi spazjali militari u b'hekk tirrifletti r-rwol doppju ċivili u militari tal-PSDK; 
jistieden lill-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-VP/RGħ jiddefinixxu b’mod ċar il-
kontribut potenzjali ta’ dan is-settur għall-PSDK, in-natura u l-grad tas-sinerġiji ċivili-
militari, ir-rwol ta' tali teknoloġiji fid-distribuzzjoni effikaċi tal-operazzjonijiet ta' 
għajnuna umanitarja u fil-previżjoni tal-flussi u t-tendenzi tal-migrazzjoni wara kunflitti 
jew diżastri naturali, u r-rilevanza tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK u l-
azzjonijiet l-oħra tal-UE fil-qasam tal-prevenzjoni ta’ kunflitti, il-kontroll tal-armi, in-
nonproliferazzjoni ta’ teknoloġiji AQM (Armi ta’ Qerda tal-Massa), il-ġlieda kontra t-
terroriżmu, il-migrazzjoni u l-kontroll tal-fruntieri; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri jinfurmaw lill-Parlament dwar il-pjanijiet li jirrikorru għall-programm 
Copernicus u għas-servizz pubbliku regolat tal-programm Galileo insostenn tal-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK;

3. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinfurmaw lill-Parlament dwar kif il-
kooperazzjoni spazjali militari tista’ sseħħ fl-ambitu tal-kooperazzjoni strutturata 
permanenti; jirrakkomanda li jiżdied il-livell ta' kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni, l-
ESA, l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA) u s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(SEAE) fl-iżvilupp u l-użu konġunt tal-assi spazjali insostenn tal-missjonijiet u l-
operazzjonijiet tal-PSDK;

4. Jilqa’ l-istqarrija tal-Kummissjoni li t-telekomunikazzjoni, in-navigazzjoni u l-
osservazzjoni tad-dinja bbażati fuq l-ispazju jipprovdu lill-UE bl-għarfien strateġikament 
importanti insostenn tar-relazzjonijiet esterni tal-UE fil-qasam tal-assistenza għall-
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iżvilupp u l-għajnuna umanitarja;

5. Jissottolinja d-dimensjoni tas-sigurtà tal-programm Copernicus (li qabel kien il-programm 
tal-Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (GMES)), b’mod partikolari l-
applikazzjonijiet ta' prevenzjoni u rispons għall-kriżi, l-għajnuna umanitarja u l-
kooperazzjoni, il-prevenzjoni tal-kunflitti li tinvolvi l-monitoraġġ tal-konformità mat-
trattati internazzjonali, u s-sorveljanza marittima;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni biex timxi mal-iskeda u l-qafas finanzjarju relatat mal-
programm Galileo; jisħaq fuq l-użu doppju tal-funzjoni tan-navigazzjoni bir-radju u tal-
pożizzjonar, inklużi applikazzjonijiet relevanti għall-attivitajiet kemm ċivili u militari, 
b’mod partikolari l-possibbiltà għall-Istati Membri li jużaw is-Servizz Pubbliku Regolat 
(PRS) għal skopijiet militari; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ċċarat sa liema punt se jintużaw il-
PRS u servizzi oħra għall-PSDK jew missjonijiet militari nazzjonali barra mill-qafas tal-
UE;

7. Jinnota l-fatt imsemmi fil-komunikazzjoni li 60 % tal-elettroniċi abbord is-satelliti 
Ewropej huma attwalment importati mill-Istati Uniti; jappella għal inizjattiva dwar kif 
tista’ tiġi mħarsa dejta sensittiva jew personali f’dan il-kuntest u wkoll biex jintuża l-
proċess attwali tal-akkwist pubbliku sabiex ikun żgurat kull fejn ikun possibbli li x-xiri 
tal-infrastruttura spazjali mill-Istati Membri jintuża bħala xprun ulterjuri għat-tkabbir fis-
settur; jirrikonoxxi li l-impjegati fi ħdan is-settur spazjali jiddisponu mill-ogħla livelli ta' 
edukazzjoni u għarfien teknoloġiku; jinnota, madankollu, li s-settur għad għandu nuqqas 
ta’ ħiliet speċifiċi ewlenin, li jvarjaw minn oqsma tal-inġinerija għal lawrji fil-fiżika u dan 
għandu jiġi indirizzat; iħeġġeġ ukoll lill-Kummissjoni, l-ESA, l-EDA u l-Istati Membri 
jidentifikaw teknoloġiji kritiċi fil-kuntest tal-proċess konġunt għan-nondipendenza tal-
Ewropa u jiżviluppaw alternattivi li huma inqas dipendenti fuq pajjiżi terzi; ifakkar fir-
riskju li l-Istati Uniti jistgħu, f’każ ta’ nuqqas ta’ ftehim, jagħlqu jew ixekklu l-
infrastruttura spazjali Ewropea;

8. Jappoġġa l-punt mressaq mill-Kummissjoni li ħafna komponenti tas-sistemi spazjali huma 
ta’ użu doppju jew ta’ natura militari u għaldaqstant huma suġġetti għad-Direttiva 
2009/43/KE tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-
trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità1, kif emendata bid-Direttiva 
2012/47/UE tal-14 ta’ Diċembru 2012 fir-rigward tal-lista ta’ prodotti marbuta mad-difiża, 
ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 428/2009 tal-5 ta’ Mejju2009 li jistabbilixxi reġim 
Komunitarju għall-kontroll tal-esportazzjonijiet, it-trasferiment, is-senserija u t-transitu ta’ 
oġġetti b’użu doppju2 jew il-Pożizzjoni Komuni dwar l-esportazzjonijiet tal-armi; jilqa’ l-
proposta fil-komunikazzjoni li jitressaq rapport formali lill-Parlament dwar is-sistema ta’ 
użu doppju tal-kontroll tal-esportazzjoni qabel tmiem l-2013. jistieden lill-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill tal-UE dwar l-Esportazzjoni ta' Armi 
Konvenzjonali (COARM) jiċċaraw liema qafas regolatorju għandu japplika għal kull 
kategorija ta’ oġġetti u teknoloġija;

9. Jappoġġa l-enfasi fuq is-sostenn għar-riċerka u l-innovazzjoni spazjali fl-ambitu tal-FP7 u 
                                               
1 ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1.
2 ĠU L 134, 29.5.2009, p. 1.
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l-Orizzont 2020 li għandu jkun prerekwiżit għall-iżvilupp futur f'dan il-qasam, kif ukoll il-
provvediment ta’ EUR 3 786 miljun fi ħdan il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-
programm tal-Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (Copernicus), li ser jipprovdi 
servizzi affidabbli, f’waqthom u preċiżi biex jiġi ġestit l-ambjent globali, kif ukoll fehim u 
mitigazzjoni tal-effetti tat-tibdil fil-klima u se jikkontribwixxi għar-rispons għall-kriżijiet;

10. Jinnota li kwalinkwe żieda fl-użu tal-assi spazjali mill-militar jeħtieġ li ma jnaqqasx jew 
ma jillimitax l-użu ċivili u l-applikazzjonijiet ċivili futuri possibbli; jistieden lill-Istati 
Membri u l-VP/RGħ sabiex jagħtu bidu għar-reviżjoni tat-Trattat dwar l-Ispazju 
Extratmosferiku tal-1967, li hu meqjus barra minn żmienu, jew biex jagħtu bidu għal 
qafas regolatorju ġdid li jikkunsidra l-progress teknoloġiku li sar mis-sittinijiet; 
jissottolinja l-ħtieġa urġenti li jiġi ridott ir-riskju ta’ kolliżjoni minħabba n-numru dejjem 
akbar ta’ satelliti u residwu spazjali; jilqa’ l-inizjattiva tal-Kummissjoni li tipproponi l-
qafas organizzattiv għall-istabbiliment u l-operazzjoni ta’ sorveljanza spazjali Ewropea u 
sistema ta’ traċċar (SST); jilqa' bl-istess mod l-inizjattiva multilaterali sponsorjata mill-UE 
għall-Kodiċi Internazzjonali ta’ Kondotta għall-Attivitajiet Spazjali bħala mod ta' kif jiġu 
introdotti standards ta' mġiba fl-ispazju intiż sabiex jinkisbu sikurezza, sigurtà, u 
sostenibilità akbar fl-ispazju billi jiġi enfasizzat li l-attivitajiet spazjali għandhom jinvolvu 
livell għoli ta’ kura, diliġenza dovuta, u trasparenza xierqa, bil-għan li tinbena l-fiduċja 
fost l-atturi tas-settur spazjali fid-dinja; jemmen li kwalunkwe qafas ġdid għandu jieħu 
inkunsiderazzjoni l-fehmiet tal-Istati Membri kollha u jkun qafas imfassal strateġikament 
li jħares lejn il-futur fit-tul tal-industrija, li jipprevjeni b’mod effikaċi tellieqa tal-armi fl-
ispazju extratmosferiku u li jiżgura l-projbizzjoni ta’ interferenzi dannużi ma’ oġġetti 
spazjali.

11. Ifakkar lill-Kummissjoni u l-Istati Membri dwar il-ħtieġa għal kooperazzjoni 
internazzjonali aktar profonda fl-affarijiet spazjali; jappella għal livell ogħla ta’ 
kooperazzjoni ma' sħab bħall-Istati Uniti, ir-Russja u ċ-Ċina sabiex tissaħħaħ il-
kooperazzjoni paċifika fl-ispazju;
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