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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Lisbona, li ħoloq bażi legali ġdida għall-politika spazjali, kif 
ukoll bil-preżentazzjoni tal-prijoritajiet politiċi tal-Kummissjoni l-ġdida kif ippreżentati mill-
President Barroso lill-Parlament Ewropew, il-politika spazjali se tkun wieħed mis-setturi 
ewlenin fil-futur tal-Unjoni Ewropea. 

Minn perspettiva politika, il-programm GMES joffri opportunità tripla għall-Unjoni Ewropea.

L-ewwel nett, dan jista’ jservi bħala eżempju tal-impenn li tiġi stabbilita strateġija industrijali 
Ewropea ta’ vera bbażata fuq proġetti konkreti. Fil-fatt, il-programm GMES juri l-valur 
miżjud li l-UE tista' tipprovdi għall-ġestjoni ta’ proġetti kbar b’ambizzjoni globali li jagħmlu 
lill-Ewropa wieħed mill-mexxejja tal-industrija spazjali. 

Barra minn hekk, minħabba li huwa s-simbolu ta’ politika industrijali proattiva, il-programm 
GMES jista' jipprovdi benefiċċji tanġibbli għaċ-ċittadini Ewropej, f'termini ta’ impjiegi, 
kompetenza, sigurtà jew protezzjoni ambjentali. Barra minn hekk, huwa kompatibbli bis-sħiħ 
mal-istrateġija "UE 2020" u mal-istrateġiji ta’ wara Kopenħagen. 

Fl-aħħarnett, il-programm se jkollu sinerġiji pożittivi ma’ setturi ekonomiċi oħrajn bħal 
pereżempju s-settur tas-servizzi filwaqt li se joħloq ukoll opportunitajiet konsiderevoli ta’ 
dħul fis-suq għal għadd sinifikanti ta’ SMEs. 

Il-kwistjoni tal-finanzjament tal-programm, li hija kruċjali biex jiġu żgurati l-istabilità u l-
kontinwità tiegħu, għandha tiġi indirizzata fuq żewġ livelli: 

1) Fuq perjodu ta’ żmien qasir, għandha tiġi żgurata t-tnedija tal-implimentazzjoni tal-
programm

Il-proposta għal regolament tipprevedi l-ħolqien ta’ bażi legali li tiżgura l-kontinwità tal-
azzjonijiet preparatorji stabbiliti fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew. Għaldaqstant, il-
kwistjoni prinċipali fuq perjodu ta’ żmien qasir, fil-fehma tar-rapporteur tagħkom, hija li jiġi 
żgurat finanzjament li tal-inqas ikun biżżejjed għat-tnedija tal-fażi operattiva tal-programm. 

Għal fini ta’ informazzjoni, il-programm GMES ilu għaddej għaxar snin bħala parti mis-7 
Programm Qafas għar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (Programm Qafas RŻT) u ffinanzjat 
b’EUR 1.2 biljun għall-perjodu bejn l-2007 u l-2013. L-Aġenzija Spazjali Ewropea, min-naħa 
tagħha, tat EUR 1.6 biljun għall-iżvilupp tal-programm. Il-fażi ta’ żvilupp se tispiċċa fl-2011 
(fir-rigward tal-parti l-kbira tal-komponenti tal-programm), u għalhekk għandu jinstab sors 
ieħor ta’ finanzjament komunitarju biex tiġi żgurata l-fażi operattiva tiegħu. Għaldaqstant, il-
Kummissjoni qed tipproponi li jinstab pakkett addizzjonali, indipendentement mis-7 
Programm Qafas RŻT, ta’ EUR 107 miljun sabiex jiġu ffinanzjati ċerti operazzjonijiet tal-
program (b’mod partikolari l-finanzjament tas-servizzi tal-GMES mmexxija minn 
organizzazzjonijiet privati, ċerti operazzjonijiet tas-Sentinelli A u x-xiri tal-informazzjoni 
meħtieġa għas-servizzi).
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Madankollu, il-qafas finanzjarju pluriennali 2007-2013 ma jagħmel l-ebda dispożizzjoni għal 
din it-tieni fażi u għaldaqstant għandu jsir skrutinju profond tas-sorsi ta’ dan il-finanzjament. 

Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni tqis li r-regolament jeħtieġ “riprogrammar tal-
intestatura relevanti tal-qafas finanzjarju”. Jekk ikun hemm bżonn ta’ riallokazzjoni ta’ 
approprjazzjonijiet - b’mod partikolari l-approprjazzjonijiet mhux użati – għandhom jinħolqu 
l-kundizzjonijiet għal finanzjament addizzjonali. Barra minn hekk, skont l-estimi tal-
Kummissjoni, il-marġni fl-intestatura 1a se jkun limitat ħafna għal waqt il-perjodu 
inkwistjoni. Minkejja li s-sena 2011 ma tidhirx li se tkun partikolarment problematika, dan 
ma jistax jingħad għall-2012 u l-2013. Fil-fatt, l-approprazzjonijiet għall-impenji għandhom 
jiżdiedu b’EUR 41 miljun għall-2012 u b’EUR 56 miljun għall-2013, u dan jirrapreżenta 
spiża żejda konsiderevoli għal intestatura li diġà tinsab mgħobbija żżejjed. 

Fl-aħħarnett, huwa importanti wkoll li jiġu identifikati b'mod ċar il-ħtiġijiet mhux koperti, 
speċjalment fir-rigward tal-komponent spazjali tal-programm, li fir-rigward tiegħu il-
Kummissjoni ma għamlet l-ebda proposta finanzjarja u li l-ispejjeż tiegħu jafu jogħlew jekk 
ma jittiħdux deċiżjonijiet f’ħin xieraq. Dan jgħodd b'mod partikolari għall-bqija tal-
operazzjonijiet tas-Sentinelli A (li l-ESA stmat li jammontaw għal EUR 30 miljun), l-illanċjar 
tas-satelliti Sentinelli B (EUR 165 miljun) u x-xiri inizjali tal-ħardwer tas-Sentinelli C (140 
miljun EUR).

2) Fuq perjodu ta’ żmien medju u fit-tul, għandha tiġi definita strateġija baġitarja tal-
programm għal wara l-2013

Għandu jiġi stabbilit programm GMES komplut (u għalhekk linja baġitarja proprja) fil-qafas 
finanzjarju pluriennali li jmiss. Kulħadd jaqbel li l-ħtiġijiet finanzjarji tal-programm huma 
ikbar mill-approprjazzjonijiet mogħtija attwalment. Jidher li huwa iktar xieraq li ssir reviżjoni 
tal-ammonti neċessarji fil-qafas tat-tliet avvenimenti ewlenin fl-2010: l-istrateġija “UE 2020”; 
ir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu tas-7 Programm Qafas RŻT;  ir-reviżjoni ta’ nofs it-terminu 
tal-qafas finanzjarju li għandu jinkludi b’mod partikolari l-finanzjament tal-politiki l-ġoddi 
previsti fit-Trattat ta’ Lisbona. L-użu tal-istrument ta’ flessibilità kif ukoll tal-arranġamenti ta’ 
flessibilità leġiżlattiva, previsti fl-Artikolu 37 tal-Ftehim Interistituzzjonali, jikkostitwixxu 
wkoll għodda importanti. 

Ir-rapporteur tagħkom jixtieq jenfasizza l-konnessjoni bejn l-aspetti tal-pjan fuq perjodu ta' 
żmien qasir u dawk fuq perjodu ta’ żmien medju u fit-tul. Fil-fatt, il-kisba ta’ strateġija 
finanzjarja soda għall-perjodu 2014-2020 se tiddependi ħafna fuq dak li se jkun deċiż għall-
perjodu 2011-2013. F’din il-proposta nsibu l-elementi kollha meħtieġa biex jiġi stabbilit 
programm komunitarju: objettivi, metodi ta’ governanza, arranġamenti ta’ finanzjament u l-
parteċipazzjoni ta’ pajjiżi terzi. 

Din l-istrateġija għandha tindirizza l-kwistjonijiet li ġejjin: is-sjieda tal-infrastruttura u l-
politika fir-rigward tal-ġestjoni tad-data; il-politika tax-xiri fir-rigward tal-infrastruttura 
spazjali tal-GMES; il-politika dwar il-kooperazzjoni internazzjonali mal-pajjiżi terzi; l-
impenn min-naħa tal-Istati Membri li jkomplu l-missjonijiet. 

Jekk il-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-ESA ħadmet b’suċċess matul il-fażi 
ta’ riċerka u żvilupp, il-proċess ta’ konsultazzjoni fil-fażi operattiva jeħtieġ li jitwessa’. F'dan 
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is-sens, it-twaqqif ta’ Bord tal-Imsieħba, li l-kompetenzi tiegħu għandhom jikkomplementaw 
il-Kumitat GMES previst fil-proposta għal regolament, jikkostitwixxi soluzzjoni adattata 
biex, fuq naħa tiġi żgurata koerenza ġenerali tal-governanza tal-programm u, fuq in-naħa l-
oħra, tiġi stabbilita strateġija baġitarja komuni fuq ħafna livelli. 

Fl-aħħarnett, jidher għalhekk essenzjali li jiġu pprovduti riżorsi addizzjonali permezz ta’ 
reviżjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-GMES li jeħtieġ 
impenn reali min-naħa tal-Kummissjoni u l-Istati Membri. Il-Kumitat għall-Baġits jistieden 
lill-Kummissjoni biex tressaq proposti adegwati dwar dak li jikkonċernaha, bħala parti minn 
reviżjoni ambizzjuża ta’ nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju skont id-dikjarazzjoni Nru 1 
annessa mal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006.  

EMENDI

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-
kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 15 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Iqis li l-pakkett finanzjarju indikat 
fil-proposta leġiżlattiva huwa kompatibbli 
mal-limitu massimu għas-sottointestatura 
1a fil-qafas finanzjarju 2007-2013, iżda l-
marġni li jibqa' fl-Intestatura 1a għall-
2011-2013 huwa żgħir ħafna; jenfasizza li 
l-ammont annwali se jiġi ddeterminat 
waqt il-proċedura baġitarja annwali, 
skont il-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006. 
Jenfasizza li jeħtieġ li jinstab 
finanzjament xieraq għall-kompetenzi l-
ġodda tal-UE skont it-Trattat ta' Lisbona, 
bħall-politika spazjali; għandu jiġi żgurat 
il-finanzjament neċessarju għall-
programmi tal-GMES u b'mod partikolari 
għall-komponent spazjali tiegħu; Il-
Kummissjoni għandha tippreżenta 
strateġija finanzjarja ta' nofs it-terminu 
għall-GMES fil-kuntest tar-reviżjoni ta' 
nofs it-terminu tal-qafas finanzjarju 
pluriennali attwali flimkien ma’ proposti 
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konkreti biex jiġi aġġustat u rivedut qabel 
it-tmiem tal-ewwel simestru billi jintużaw 
il-mekkaniżmi kollha disponibbli skont il-
Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 
2006, b'mod partikolari l-punti 21 sa 23. 
Il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
wkoll strateġija ta' finanzjament għal 
perjodu twil ta' żmien għall-qafas 
finanzjarju pluriennali sal-31 ta' 
Diċembru 2010.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) Għat-tul kollu tal-operazzjonijiet 
inizjali tal-GMES, għandu jiġi stabbilit 
pakkett finanzjarju ta’ EUR 107 miljuni li 
jikkostitwixxi l-ewwel referenza, skont it-
tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja 
u l-ġestjoni finanzjarja soda. Huwa 
mbassar li dan il-pakkett finanzjarju se jiġi 
kkomplementat b’ammont ta’ 
EUR 43 miljun mit-tema spazjali tas-Seba’ 
Programm ta’ Qafas għal azzjonijiet ta’ 
riċerka li jakkumpanjaw l-operazzjonijiet 
inizjali tal-GMES.

(16) Għat-tul kollu tal-operazzjonijiet 
inizjali tal-GMES, għandu jiġi stabbilit 
pakkett finanzjarju ta’ EUR 107 miljuni li 
jikkostitwixxi l-ewwel referenza, skont it-
tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta’ Mejju 2006 
bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-
Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja 
u l-ġestjoni finanzjarja soda. Huwa 
mbassar li dan il-pakkett finanzjarju se jiġi 
kkomplementat b’ammont ta’ 
EUR 209 000 000 miljun mit-tema spazjali 
tas-Seba’ Programm ta’ Qafas għal 
azzjonijiet ta’ riċerka li jakkumpanjaw l-
operazzjonijiet inizjali tal-GMES. Dawn 
iż-żewġ sorsi ta’ finanzjament għandhom 
jiġu mmaniġġjati b’mod ikkoordinat 
sabiex jiġi żgurat progress reali fl-
implimentazzjoni tas-servizzi tal-GMES. 
Il-fondi mis-Seba' Programm ta' Qafas 
għandhom jintużaw f'konformità sħiħa 
mal-objettivi u l-kriterji stabbiliti mill-
Programm ta' Qafas. 

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li wieħed isemmi l-pakkett baġitarju kollu disponibbli taħt l-FP7 għall-
GMES, jiġifieri kemm l-EUR 43 miljun mit-tema "Spazju", li jridu jiġu riallokati, kif ukoll l-
EUR 166 miljun diġà disponibbli taħt il-linja baġitarja GMES tal-FP7. Barra minn hekk, 
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jeħtieġ li tiġi enfasizzata l-importanza ta’ ġestjoni koordinata bejn dawn iż-żewġ pakketti 
baġitarji.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Fl-ippjanar finanzjarju tagħha, il-
Kummissjoni għandha tiggarantixxi l-
kontinwità tad-data kemm waqt il-perjodu 
inizjali tal-operazzjoni tal-programm 
GMES (2011-2013) kif ukoll wara, u li s-
servizzi jistgħu jintużaw mingħajr waqfien 
u mingħajr restrizzjonijiet.

Ġustifikazzjoni

Għandu akkost ta’ kollox jiġi evitat li jkun hemm qtugħ fil-kontinwità tad-data, sabiex l-utenti 
jkunu jistgħu jużaw is-servizzi b’mod affidabbli.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta strateġija finanzjarja fuq 
perjodu ta’ żmien medju u fit-tul għall-
programm GMES, b’mod partikolari l-
komponent spazjali tiegħu, jiġifieri l-
operazzjonijiet pendenti tas-Sentinelli A, 
l-illanċjar tas-satelliti Sentinelli B u x-xiri 
inizjali tal-ħardwer tas-Sentinelli C. L-
istrateġija għandha teżamina u tevalwa l-
possibilitajiet kollha ta’ finanzjament 
għall-GMES. Il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta mal-Bord tal-Imsieħba qabel 
ma tippreżenta l-istrateġija finali.
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu evalwati l-mezzi kollha ta' finanzjament għall-GMES, kemm fil-qafas 
finanzjarju 2007-2013 kif ukoll wara li dan jiskadi, u jeħtieġ ukoll li tiġi stabbilita strateġija 
fit-tul wara li jiġi kkonsultat il-Bord tal-Imsieħba. Huwa importanti wkoll li jiġu speċifikati r-
rekwiżiti li għadhom mhux koperti, b'mod partikolari l-komponent spazjali tal-programm, kif 
indikat fil-COM(2009)0589 “Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà (GMES): L-Isfidi u 
l-Passi li Jmiss għall-Komponent Spazjali”, u li fir-rigward tiegħu, il-Kummissjoni ma 
ressqet l-ebda proposta ta' finanzjament.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 4 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-Kummissjoni għandha tkun 
assistita minn Bord tal-Imsieħba.

Il-Bord tal-Imsieħba għandu jkun il-korp 
ewlieni għall-koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri u l-Kummissjoni. Huwa għandu 
jikkomplementa s-setgħat u r-
responsabilitajiet tal-Kumitat tal-GMES 
imsemmi fl-Artikolu 11 u għandu 
jiggarantixxi l-koerenza ġenerali tal-
programm GMES. 

Partijiet interessati rilevanti oħrajn 
jistgħu jiġu mistiedna bħala osservaturi. 

Il-Bord tal-Imsieħba għandu jkun 
responsabbli b’mod partikolari għall-
kompiti li ġejjin: 

- li jiddefinixxi qafas ġenerali tal-GMES 
u jiżgura l-iżvilupp tiegħu, 

- li jieħu nota tal-kontribuzzjonijiet tal-
imsieħba fir-rigward tad-disponibilità tad-
data, il-prodotti u l-infrastruttura 
tagħhom, 

- li jassisti lill-Kummissjoni fid-
definizzjoni ta' strateġija finanzjarja fuq 
perjodu ta’ żmien medju u fit-tul tal-
programm GMES, kif stipulat fl-Artikolu 
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9a. 
Il-Bord tal-Imsieħba għandu jadotta r-
regoli ta’ proċedura tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-Kumitat tal-GMES, stipulat fl-Artikolu 11 tal-proposta għal regolament, huwa 
limitat għall-implimentazzjoni tal-baġit GIO. Għandu jiġi stabbilit forum permanenti għall-
koordinazzjoni, b’mod partikolari, iżda mhux biss, bejn ir-rappreżentanti ta’ livell għoli tal-
Kummissjoni u l-Istati Membri. L-operat tajjeb tal-GMES jiddependi fuq struttura ta’ 
governanza ċara, strateġija fuq perjodu ta’ żmien medju u fit-tul definita kif suppost u 
kooperazzjoni effikaċi bejn il-parteċipanti kollha kkonċernati.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għotjiet Komunitarji jistgħu jiġu 
pprovduti f’forom speċifiċi, inkluż ftehim 
qafas ta’ sħubija, jew kofinanzjament ta’ 
għotjiet operattivi jew ta’ azzjoni. L-
għotjiet operattivi lil entitajiet li jsegwu l-
għanijiet ta’ interess ġenerali Ewropew ma 
għandhomx ikunu suġġetti għad-
dispożizzjonijiet dwar tnaqqis gradwali fir-
Regolament Finanzjarju. Għall-għotjiet, ir-
rata massima ta’ kofinanzjament għandha 
tiġi adottata skont il-proċedura tal-
Artikolu 11(3).

2. L-akkwist pubbliku għandu jkun l-
istrument ta’ finanzjament ippreferut 
għall-implimentazzjoni tal-programm 
GMES. Fejn ikun ġustifikat, l-għotjiet
Komunitarji jistgħu jiġu pprovduti f’forom 
speċifiċi, inkluż ftehim qafas ta’ sħubija, 
jew kofinanzjament ta’ għotjiet operattivi
jew ta’ azzjoni. L-għotjiet operattivi lil 
entitajiet li jsegwu l-għanijiet ta’ interess 
ġenerali Ewropew ma għandhomx ikunu 
suġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar 
tnaqqis gradwali fir-Regolament 
Finanzjarju. Għall-għotjiet, ir-rata massima 
ta’ kofinanzjament għandha tiġi adottata 
skont il-proċedura tal-Artikolu 11(3).

Ġustifikazzjoni

Il-kuntratti pubbliċi għandhom ikunu l-proċedura normali ta’ finanzjament. F’każijiet 
ġustifikati l-finanzjament għandu jingħata permezz ta’ għotjiet, bl-użu ta' proċeduri pubbliċi.
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Emenda 7

Proposta għal regolament 
Artikolu 9 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 9a
Il-Kummissjoni, fil-kuntest tar-reviżjoni 
ta' nofs it-terminu tal-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali attwali u l-aġġustament u r-
reviżjoni tiegħu, għandha tippreżenta 
proposta għall-finanzjament ulterjuri tal-
programm GMES, b'mod partikolari 
għall-komponent spazjali tiegħu, qabel it-
tmiem tal-ewwel simestru 2010. 
Il-Kummissjoni, wara li tikkonsulta l-
Bord tal-Imsieħba, għandha tistabbilixxi 
wkoll strateġija ta' finanzjament għal 
perjodu twil ta' żmien għall-programm 
GMES għall-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali li jmiss sal-31 ta' Diċembru 
2010. 
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