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SUĠĠERIMENTI

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, biex jinkorpora s-
suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Ifakkar li t-Trattat ta' Lisbona jintroduċi artikolu ġdid (Art. 189) li jipprevedi t-tfassil ta' 
politika spazjali Ewropea bil-għan li tippromwovi l-progress xjentifiku u teknoloġiku u l-
kompetittività industrijali b'attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' 
esplorazzjoni;

2. Jenfasizza r-rilevanza tal-programmi spazjali Galileo u EGNOS, li huma fundamentali biex 
jottimizzaw il-politika spazjali tat-trasport għas-servizz taċ-ċittadini; iħeġġeġ 
implimentazzjoni rapida ta' dawn il-programmi għall-armonizzazzjoni tas-suq uniku 
Ewropew;

3. Itenni l-importanza ta' GMES, il-programm operazzjonali ta' osservazzjoni tad-Dinja 
kapaċi jagħti indikazzjonijiet faċilment aċċessibbli f'livell globali: ksib u analiżi ta' 
informazzjoni, u estrapolazzjoni ta' data preċiża u utli lil min hu impenjat f'attivitajiet ta' 
protezzjoni ċivili wara terremoti, tsunami jew katastrofijiet ambjentali; josserva li, fid-dawl 
tal-objettivi ta' "Ewropa 2020", GMES huwa riżorsa essenzjali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-
klima fuq livell globali;

4. Ifakkar li l-proposta finanzjarja tal-Kummissjoni Ewropea għall-perjodu 2014 - 2020 
teskludi kompletament lil GMES u titlob lill-Istati Membri jkomplu jkopru l-ispejjeż għat-
tnedija u ż-żamma annwali ta' dan il-programm; iqis li dan ikun iwassal għal sospensjoni 
temporanja possibbli tal-programm stess, id-diskontinwità konsegwenti ta' riċezzjoni tad-
data u d-dipendenza minn infrastrutturi spazjali mhux Ewropej; 

5. Jenfasizza li l-ispejjeż ta' GMES diġà kienu koperti sal-2013 (li jammontaw għal kost totali 
tas-satelliti ta' EUR 2.3 biljun, barra mill-kost relatat mas-servizzi li jammonta għal 
EUR 700 miljun) għal total ta' EUR 3 biljun u li l-istimi tal-ispejjeż għaż-żamma tal-
programm mill-2014 sal-2020 jipprevedu medja annwali ta' EUR 850 miljun;

6. Iqis li użu adegwat tal-programmi spazjali jaf iwassal għal tnaqqis sinifikanti tal-ispejjeż 
fis-setturi kkonċernati; 

7. Jenfasizza li l-objettiv tal-Parlament Ewropew huwa dak li jinkludi l-programm GMES fil-
baġit Ewropew biex l-Ewropa timpenja ruħha tilħaq l-objettivi fl-ambitu tal-
programmazzjoni spazjali billi tirrispetta l-objettivi "2020" kollha, fosthom il-ġlieda kontra 
t-tibdil fil-klima.


