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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-regolament dwar il-monitoraġġ globali għall-ambjent u għas-sigurtà (GMES) u l-
operazzjonijiet inizjali tiegħu huwa l-aktar element reċenti ta’ strateġija pluriennali mmirata 
biex l-Ewropa jkollha l-kapaċità tosserva d-Dinja fl-oqsma ambjentali u ta’ sigurtà. Minħabba 
li l-konklużjonijiet reċenti esiġew monitoraġġ aħjar tal-impatti tat-tibdil fil-klima, is-siwi ta’ 
din il-proposta qed jiġi enfasizzat aktar.  Fil-fatt ir-riżultati tad-data minn monitoraġġ 
preċedenti kienu jew mhux kompleti biżżejjed (fejn jidħlu l-parametri), jew ma kinux 
disponibbli b'mod kontinwu. 

Sabiex dan iseħħ, il-GMES huwa magħmul minn tliet komponenti ewlenin.

1. Spazju
Dan jikkonsisti minn infrastruttura ta’ osservazzjoni mill-ispazju li tindirizza l-ħtiġijiet tas-
servizzi tad-data, b’mod aktar speċifiku, permezz ta' parametri tal-art, tal-atmosfera u tal-
baħar. Dan il-komponent għandu l-għan li jiżviluppa u jimplimenta numru ta’ missjonijiet 
b’satelliti magħrufa bħala “Sentinel”, u se jkun jiddependi mill-koordinazzjoni tal-ESA.

2. In Situ (inklużi l-osservazzjonijiet mill-art permezz ta’ telerilevament).
Dan jiddependi minn numru ta’ faċilitajiet, strumenti u għodod li huma ta’ proprjetà 
nazzjonali, reġjonali u intergovernattiva u li jitħaddmu f’dawn il-livelli.  

3. Servizzi.
Dawn jiżguraw aċċess għal informazzjoni dwar għadd ta’ oqsma tematiċi, mill-adattament u 
l-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima, għas-sigurtà u l-monitoraġġ tal-art, tal-baħar u tal-
atmosfera. 

Ir-Rapporteur jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni bħala għodda importanti biex tiġi sodisfatta l-
ħtieġa akbar tar-riċerka u tal-protezzjoni ċivili, minħabba l-effetti serji tat-tisħin globali fuq l-
ambjent.  Dan ir-regolament huwa l-ewwel parti tal-fażi operattiva tal-programm GMES u 
jagħtina mezz li biħ tinġabar data preċiża tat-tibdil fuq l-art, fil-baħar u fl-ajru. Fost l-eżempji 
ta’ indikaturi li jistgħu jitkejlu hemm elementi bħas-salinità tal-baħar jew l-indewwa tal-
bijomassa, u l-livelli tal-baħar. Barra minn hekk, hemm effetti tajbin fejn tidħol il-kapaċità 
tagħna biex nevitaw u nimmaniġġaw diżastri kbar, bħalma huma t-tixrid taż-żejt, in-nirien tal-
foresti, l-għargħar u ċ-ċaqliq tal-art.  Il-GMES huwa wkoll element importanti għall-ġestjoni 
tal-ETS u għall-kontroll tal-emissjonijiet. Kien jeħtieġ li l-istrateġija finanzjarja tiġi 
prijorizzata mit-tliet komponenti tal-programm, u wieħed irid iżomm f’moħħu li l-istruttura 
tal-finanzjament tipprevedi l-intervent tal-gvernijiet nazzjonali u korpi pubbliċi u privati oħra, 
l-aktar għall-komponenti in-situ u s-servizzi.

Element ieħor ta’ apprezzament ġej mill-benefiċċji potenzjali tal-programm għat-tkabbir tal-
SMEs, b’mod speċjali fis-settur tar-riċerka, f’mument ta’ kriżi ekonomika. Barra minn hekk, 
l-industriji Ewropej huma dawk li jiffissaw l-istandards għall-GMES, b’effetti ċari li 
jibbenefikaw il-kompetittività tagħhom fis-suq globali.

Mil-lat ta’ kooperazzjoni internazzjonali, għandha tissemma sew fit-test tar-regolament il-
GEOSS (is-Sistema ta’ Sistemi għall-Osservazzjoni Globali tad-Dinja), meta wieħed iqis li 
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parti mill-iffinanzjar mitlub għall-implimentazzjoni tal-GMES tmur bħala kontribut għal din 
is-sistema ta’ monitoraġġ tad-dinja, li l-UE uffiċjalment tifforma parti minnha. 
Barra minn hekk, ir-Rapporteur jissuġġerixxi li fil-proposta tagħha l-Kummissjoni tenfasizza 
xi aspetti tat-teknoloġija tal-informatika, meta wieħed iqis ir-rilevanza partikulari għat-
teknoloġija satellitari u r-rwol tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, rigward, b'mod 
partikulari, ir-rwol tagħha fil-koordinament tal-ħtiġijiet tal-utenti (l-awtoritajiet pubbliċi). 

Fl-aħħarnett, tqajjem tħassib serju fl-istruttura tal-iffinanzjar tal-komponent tal-ispazju: dan 
ir-regolament ikopri biss il-bżonnijiet finanzjarji għall-perjodu bejn l-2011 u l-2013. 
Madankollu, l-impenji tal-ESA għat-tnedija tas-satelliti “Sentinel” teħtieġ preparazzjoni 
preċiża u f’waqtha, u timplika spejjeż kbar għat-tnedija nnfisha li hija ppjanata li sseħħ bejn 
il-perjodu 2014 u 2017. Għal dan il-perjodu, id-deċiżjonijiet rigward il-perspettivi finanzjarji 
għadhom ma ttiħdux. Għaldaqstant il-proġett se jkollu jħabbat wiċċu ma' inċertezzi fil-fażi 
tranżizzjonali (Jannar - Diċembru 2014) li matulha mhux se jiġu allokati fondi, filwaqt li l-
industriji spazjali involuti madankollu se jkollhom iħallsu għas-servizzi mogħtija. Ir-
Rapporteur jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill biex jiffaċċjaw din il-problema u biex 
isibu soluzzjoni xierqa.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel 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
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) komponent tas-servizzi li jiżgura l-
aċċess għall-informazzjoni li tkopri l-
oqsma tematiċi li ġejjin:

(a) komponent tas-servizzi li jiżgura l-
aċċess għall-informazzjoni li tkopri l-
oqsma tematiċi li ġejjin:

- l-adattament u l-mitigazzjoni tat-tibdil 
fil-klima;

- monitoraġġ tal-art; - monitoraġġ tal-art, tal-ambjent marittimu 
u tal-atmosfera;

- ġestjoni tal-emerġenza; - ġestjoni tal-emerġenza;
- sigurtà; - sigurtà;
- monitoraġġ tal-ambjent marittimu;
- monitoraġġ tal-atmosfera;
- adattament u mitigazzjoni tat-tibdil fil-
klima;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġu enfasizzati t-tibdil fil-klima u l-effetti tagħha bħala l-ewwel punt fokali tal-
attivitajiet tal-GMES, għalhekk il-kliem għandu jinbidel u tinbidel ukoll il-pożizzjoni fil-lista. 

Emenda 2

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni tal-programm GMES 
b’attivitajiet fil-livell nazzjonali, 
Komunitarju u internazzjonali. 

Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-
koordinazzjoni tal-programm GMES 
b’attivitajiet fil-livell nazzjonali, 
Komunitarju u internazzjonali bħal, 
pereżempju s-Sistema ta’ Sistemi għall-
Osservazzjoni Globali tad-Dinja 
(GEOSS).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-GEOSS għandha tissemma b’mod ċar minħabba l-kontribut li tagħtiha l-Ewropa permezz 
tal-GMES.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tingħata l-kompitu tal-implimentazzjoni 
tal-komponent spazjali tal-GMES, billi 
tiddependi fuq l-Organizzazzjoni Ewropea 
għall-Utilizzazzjoni ta’ Satelliti 
Meteoroloġiċi (EUMETSAT) fejn ikun 
meħtieġ.

L-Aġenzija Spazjali Ewropea għandha 
tingħata l-kompitu tal-implimentazzjoni 
tal-komponent spazjali tal-GMES, billi 
tiddependi fuq l-Organizzazzjoni Ewropea 
għall-Utilizzazzjoni ta’ Satelliti 
Meteoroloġiċi (EUMETSAT) fejn ikun 
meħtieġ, filwaqt li l-Aġenzija Ewropea 
għall-Ambjent (l-EEA) għandu jkollha r-
rwol li tikkoordina l-komponent in-situ, 
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biex tiġbor flimkien il-ħtiġijiet tal-utenti u 
tikkontribwixxi għall-ġestjoni tas-servizz.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-EEA għandu jiġi enfasizzat fl-implimentazzjoni tal-GMES.

Emenda  4

Proposta għal regolament – att li jemenda
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dħul mill-irkant iġġenerat mill-Iskema 
tal-UE għall-Iskambju tal-Kwoti tal-
Emissjonijiet (l-ETS) jista’ jintuża bħala 
sors ta’ ffinanzjar addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Meta wieħed iqis is-sitwazzjoni attwali diffiċli tal-baġit, l-iffinanzjar ta’ xi attivitajiet tal-
GMES jista' jkun kopert billi jkun impenjat xi dħul ipprovdut mill-ETS. 


