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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar analiżi f’nofs il-perjodu tal-programmi Ewropej ta’ navigazzjoni bis-satellita: 
valutazzjoni tal-implimentazzjoni, sfidi futuri u prospettivi ta’ finanzjament:
(2009/2226(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Ġunju 20071 dwar l-iffinanzjar tal-
programm Ewropew ta' radjunavigazzjoni bis-satellita (Galileo) fi ħdan il-Ftehim 
Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 u l-programm ta' qafas finanzjarju pluriennali 
2007-2013,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 683/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar implimentazzjoni ulterjuri tal-programmi Ewropej ta' 
navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo)2,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 912/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, "Pjan ta’ Azzjoni dwar l-
Applikazzjonijiet tas-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS)" 
(SEC(2010)0717), 

– wara li kkunsidra r-"Rapport tas-Suq GNSS" tal-Aġenzija Ewropea GNSS (Ottubru 2010),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni, "Ir-Reviżjoni tal-Baġit tal-UE" 
(COM(2010)0700),

– wara li kkunsidra r-Rapport tal-Kummissjoni, "Eżami ta' nofs it-terminu tal-programmi 
Ewropej ta' radjunavigazzjoni bis-satellita" (COM(2011)0005),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija u l-
opinjonijiet tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin u l-Kumitat għall-Baġits (A7-
0000/2011),

A. billi l-Parlament Ewropew b'mod konsistenti ta l-appoġġ sħiħ tiegħu lis-Sistema Globali 
ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) Ewropea, implimentata permezz tal-programmi 
Galileo u EGNOS, intiża sabiex ittejjeb il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej, tiżgura l-
awtonomija u l-indipendenza tal-Ewropa, u tikseb parti sinifikanti tas-suq dinji tat-
teknoloġija avvanzata li jiddependi fuq in-navigazzjoni bis-satellita, 

B. billi l-UE hija attwalment dipendenti sew fuq s-Sistema ta’ Pożizzjonament Globali (GPS) 
tal-Istati Uniti tal-Amerika, peress li attivitajiet li jirrapreżentaw madwar 7% tal-PDG 

                                               
1 ĠU C 146E, 12.6.2008, p.226.
2 ĠU L 196, 24.7.2008, p. 1.
3 ĠU L 176, 20.10.2010, p. 11.
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huma dipendenti fuqha, 

C. billi Galileo se joffri vantaġġi ċari meta mqabbel mal-GPS, bħat-titjib fil-preċiżjoni, l-
integrità globali, l-awtentikazzjoni u l-garanzija ta' servizz, kif ukoll l-awtonomija 
strateġika tal-Unjoni,

D. billi s-suq dinji tal-GNSS qed jikber b'mod esponenzjali, u huwa stimat li jilħaq madwar 
EUR 150 biljun fl-2020, li anqas minn 20% minnu huwa ġġenerat fl-UE,

E. billi EGNOS diġà beda jintuża fuq bażi ta' kuljum minn 80 000 bidwi Ewropej u dalwaqt 
se jiġi inkorporat fl-avjazzjoni u t-trasport marittimu,

F. billi Galileo qed jimmira li jsir il-GNSS bl-aktar teknoloġija avvanzata fid-dinja, kapaċi li 
jiffissa l-istandard globali għall-futur, li jinvolvi konċentrazzjoni qawwija tax-xjenza, 
tekonoloġiji avvanzati u riżorsi umani kkwalifikati u jikkontribwixxi għal innovazzjoni u 
l-kompetittività tal-industrija tal-UE,

G. billi EGNOS u Galileo se jiġġeneraw EUR 60 biljun ta' benefiċċji indiretti lill-ekonomija 
u s-soċjetà tal-UE, fil-forma ta' titjib fis-sikurezza tat-toroq u tal-avjazzjoni, tnaqqis fil-
konsum tat-tniġġis u l-pestiċidi, impjiegi ġodda u sigurtà pubblika, li jiġġeneraw valur 
sinifikanti għall-flus minfuqa meta mqabbla ma' investimenti komparabbli oħra, 

H. billi bl-istabbilment ta' erba' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita dinjija u tnejn reġjonali 
minn atturi internazzjonali differenti, il-ħeffa hija element essenzjali għal Galileo sabiex 
jiġi rrikonoxxut bħala t-tieni GNSS ta' preferenza,

I. billi ż-żieda fl-ispejjeż tal-programm tippermetti li l-baġit attwali jiffinanzja biss l-użu tal-
Kapaċità Operattiva Inizjali (Initial Operating Capacity, IOC), li tinkludi 18-il satellita, 

Reviżjoni ta’ nofs it-terminu: valutazzjoni tal-implimentazzjoni

1. Jilqa' r-Rapport tal-Kummissjoni, li jiddeskrivi s-sitwazzjoni attwali u l-isfidi futuri ta' din 
l-inizjattiva ewlenija importanti;

2. Jiddispjaċih, mandankollu, bid-dewmien fil-pubblikazzjoni tar-reviżjoni ta' nofs it-
terminu, li għal żmien twil wisq ħoloq inċertezza fir-rigward tal-progress ġenerali tal-
proġett u s-sitwazzjoni finanzjarja tiegħu, u dan huwa ta' detriment għall-adozzjoni mis-
suq tal-applikazzjonijiet GNSS u għas-sostenn pubbliku; 

3. Għal aktar trasparenza, jistieden lill-Kummissjoni taġġorna l-Qafas Strateġiku GNSS 
(C(2008)8378) fid-dawl tas-sitwazzjoni kurrenti, inklużi l-azzjonijiet prinċipali, l-istima 
tal-baġit u l-iskeda neċessarji biex jintlaħqu l-objettivi;

4. Sabiex jiġu evitati l-ispejjeż żejda fil-ġejjieni, jistieden lill-Kummissjoni timplimenta 
politiki ta' trażżin strett tal-ispejjeż u ta' mitigazzjoni tar-riskji, inklużi dawk neċessarji 
biex l-ispejjeż tal-illanċjar jinżammu taħt kontroll; jissuġerixxi li l-Kummissjoni tuża 
esperti indipendenti fir-reviżjoni u t-titjib tal-progress u l-ġestjoni tal-programm;

Is-sitwazzjoni finanzjarja
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5. Jemmen li l-IOC, li tista' tipprovdi servizzi inizjali bbażati fuq 18-il satellita, għandha 
titlesta l-aktar tard sal-2014 sabiex jiġi żgurat li Galileo jsir it-tieni kostellazzjoni ta' 
referenza għall-produtturi taċ-ċipep; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Kummissjoni tillanċja 
fl-inqas żmien possibbli l-4 satelliti tal-validazzjoni fl-orbita (IOV), tfassal pjan ta’ rotta 
għall-illanċjar tal-14-il satellita li jifdal, u tikkonkludi l-pakketti ta' ħidma finali;

6. Huwa konvint li l-iskop ta' Kapaċità Operattiva Sħiħa (Full Operating Capacity, FOC), 
ibbażata fuq kostellazzjoni ta' 27 satellita flimkien ma' numru adegwat ta' satelliti sper u 
infrastruttura tajba hija prerekwiżit sabiex jinkiseb il-valur miżjud ta' Galileo f'termini ta' 
awtentikazzjoni, preċiżjoni kbira u servizz mhux interott u għalhekk sabiex jittieħdu l-
benefiċċji ekonomiċi u soċjali; jemmen li jeħtieġ appoġġ ċar u mhux ambigwu mill-
Istituzzjonijiet Ewropej kollha għall-ilħiq tal-FOC sabiex l-utenti u l-investituri jkunu 
konvinti mill-impenn fit-tul tal-UE;

7. Huwa diżappuntat li ma ġiex propost finanzjament addizzjonali għal dan il-programm 
perezz tal-aġġustament mill-ġdid tal-Qafas Finanzjarju Plurijennali, li wassal għal aktar 
dewmien, spejjeż addizzjonali u possibbilment it-telf ta' opportunità; f'dan id-dawl, 
jemmen li l-FOC għandha tintlaħaq l-aktar tard sal-2018, u dan ikun jeħtieġ finanzjament 
addizzjonali ta' EUR 1.9 biljun u finanzjament annwali għall-ispejjeż operattivi ta' 
EUR 800 biljun mill-2014 'il quddiem;

8. Huwa tal-opinjoni li fil-ġejjieni għandu jiġi pprovdut finanzjament suffiċjenti għar-
Riċerka u l-Iżvilupp għall-GNSS u miżuri oħra ħalli jiġi ffaċilitat l-iżvilupp ta' prodotti u 
servizzi bbażati fuq il-GNSS; Jenfasizza li l-finanzjament attwali tal-UE għal dawn l-
attivitajiet huwa limitat għal EUR 15 miljun fis-sena;

L-għarfien tal-pubbliku

9. Huwa konvint sew li finanzjament addizzjonali għall-GNSS jista' jkun żgurat biss jekk l-
għarfien tal-benefiċċji għall-ekonomija u għas-soċjetà tal-UE li jirriżultaw mill-GNSS 
jikber b'mod konsiderevoli fost dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-pubbliku ġenerali; 
ifaħħar l-istabbiliment ta' inizjattivi konkreti, bħall-kompetizzjoni tat-tfal ta' Galileo u l-
premju ta' innovazzjoni tal-GNSS; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-Awtorità tal-GNSS tal-
UE (GSA) jagħmlu sforz wisq akbar biex ikabbru l-għarfien tal-GNSS fost l-utenti u l-
investituri potenzjali;

Id-dimensjoni internazzjonali

10. Jistieden lill-Kummissjoni tinvolvi b'mod attiv ir-reġjuni tad-dinja li fihom l-adozzjoni tat-
tekonoloġija u l-applikazzjonijiet Ewropej GNSS jistgħu jgħinu l-iżvilupp tas-suq, bħall-
Amerika Latina, ix-Xlokk ta’ l-Asja jew l-Afrika;

11. Jappoġġja lill-Kummissjoni fl-isforzi tagħha biex tiżgura  l-kompatibbiltà u l-
interoperabbiltà ta' Galileo ma' sistemi ta' navigazzjoni bis-satellita oħra u biex taħdem 
favur standardizzazzjoni fuq livell dinji; f'dan ir-rigward, iħeġġeġ lill-Kummissjoni u l-
Istati Membri jużaw kull mezz disponibbli sabiex jirrisolvu l-kwistjonijiet attwali ta' 
kompatibbiltà maċ-Ċina;

L-isfidi tal-futur: finanzjament u governanza 
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12. Jistieden lill-Kummissjoni tintegra n-navigazzjoni bis-satellita bħala element prinċipali fl-
iżvilupp tal-politiki Komunitarji rilevanti l-oħra;

13. Jirrimarka li stabbiltà fit-tul hija importanti sabiex jitnaqqsu kemm jista' jkun id-dewmien 
addizzjonali, tibdiliet tad-disinn li jqumu ħafna flus d-destabilizzazzjoni tal-bażi tal-utenti; 
f'dan ir-rigward, jistieden lill-Kummissjoni tippreżenta malajr proposti leġiżlattivi dwar il-
livell futur tas-servizzi, il-finanzjament u l-governanza tal-programmi GNSS;

14. Jemmen li l-istruttura tal-governanza u l-ġestjoni fit-tul tal-GNSS għandha tindirizza l-
qsim ta' xogħol u responsabbiltajiet bejn il-Kummissjoni, il-GSA u l-Aġenzija Spazjali 
Ewropea (ESA), kif ukoll kwistjonijiet rilevanti oħra, bħall-mekkaniżmu tal-qsim tad-
dħul, is-sistema ta' responsabbiltà, il-politika ta' prezzijiet u l-involviment u l-
kontribuzzjoni tas-settur privat fil-programmi tal-GNSS; 

15. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lill-ESA.
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NOTA SPJEGATTIVA

I. Daħla

L-UE ħadet pass importanti bid-deċiżjoni politika tagħha stabbilita fir-Regolament 683/2008 
li timplimenta Sistemi Ewropej Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS) (Galileo u 
EGNOS) taħt is-sjieda tal-UE u gestiti minnha. Din il-Komunikazzjoni hija reviżjoni ta' nofs 
it-terminu ta' din l-inizjattiva sinifikanti, li tivvaluta l-proċess u l-implimentazzjoni s'issa u 
tvara d-dibattitu fuq il-governanza, l-użu u l-finanzjament tagħha.

Galileo – Deskrizzjoni fil-qosor

Galileo, flimkien ma' EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service, is-
sistema Ewropea ta' awmentazzjoni li ttejjeb il-preċiżjoni u l-affidabbiltà tal-informazzjoni 
tas-Sistema ta’ Pożizzjonament Globali (GPS) tal-Istati Uniti tal-Amerika) huma l-GNSS 
żviluppati mill-UE.  Meta jitlesta, huwa mistenni li jikkonsisti f'27  satellita fllimkien ta' 
numru ta' satelliti sper f'orbita b'altitudni ta' madwar 23 000km 'l fuq mill-wiċċ tad-dinja, u
netwerk dinji ta' madwar 40 stazzjon tal-art. 

Żewġ raġunijiet prinċipali wasslu l-UE għad-deċiżjoni li tistabbilixxi s-sistema globali 
ta' navigazzjoni tagħha: minn naħa l-indipendenza tal-Ewropea minn sistemi globali ta' 
navigazzjoni oħra u l-awtonomija u, min-naħa l-oħra, il-ksib ta' sehem f'dan is-suq dinji 
tat-teknoloġija avvanzata li qed jikber ħafna u li bħalissa huwa għall-biċċa l-kbira 
dominat mill-Istati Uniti tal-Amerika.

Bħala sistema ta' navigazzjoni bis-satellita tat-tieni ġenerazzjoni, Galileo se joffri titjib divers 
li jirriżulta f'titjib fil-preċiżjoni, aktar reżistenza kontra riflessi ta' linji multipli u interferenzi 
u se jipprovdi integrità ġenerali u l-kunċett ta' awtentikazzjoni li jagħmilha 
fundamentalment differenti mill-GPS u mill-Global'naya Navigatsionnaya Sputnikovaya 
Sistema (GLONASS) tar-Russja. Barra minn hekk, mhux bħall-GPS u l-GLONASS, Galileo 
huwa mfassal bħala "sistema ċivili taħt kontroll ċivili", u dan ifisser li l-kontinwità tas-servizz 
hija garantita. Dan l-aħħar punt huwa importanti ħafna jekk wieħed iżomm f'moħħu li llum il-
ġurnata aktar minn 7% tal-PDG tal-EU (inkluż is-settur finanzjarju, it-trasport, it-
telekomunikazzjonijiet, in-netwerks elettriċi u s-sistema ta' tranżazzjonijiet fil-borża) 
jiddependu fuq il-GPS.  Għalhekk, limitazzjoni jew degradazzjoni (temporanja) tas-sinjali tal-
GPS se jkollhom effett qawwi fuq l-ekonomija u s-soċjetà tagħna, mingħajr sistemi 
indipendenti oħra ta' GNSS. 

Il-proġett Galileo jitwettaq f'erba' fażijiet:
1. Il-Fażi tad-Definizzjoni tlestiet fl-2001 li rriżultat fid-disinn u l-arkitettura tas-sistema 

kif ukoll fid-definizzjoni tas-servizzi.
2. Il-Fażi tal-Iżvilupp u tal-Validazzjoni bdiet fl-2002 u kellha tkompli, oriġinarjament, 

sal-2005. Żewġ satelliti sperimentali (GIOVE-A, GIOVE-B) ġew illanċjati u b'hekk 
tlesta x-xogħol primarju li tiġi żgurata l-okkupazzjoni tal-frekwenzi. Matul il-
Validazzjoni fl-Orbita (IOV), erba' satelliti operattivi huma mistennija jiġu llanċjati 
lejn nofs l-2011 u l-bidu tal-2012.  
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3. Il-Fażi tal-Iskjerament tinkludi il-kostituzzjoni tas-sistema sħiħa ta' Galileo billi tiġi 
llanċjata l-kostellazzjoni sħiħa ta' 30 satellita, inklużi dawk sper, u l-kostituzzjoni tal-
istruttura tal-art.

4. Il-Fażi Operattiva se tibda' wara t-tlestija tal-kapaċità operattiva totali (FOC).

L-iskjerament tal-kostellazzjoni ta' Galileo isir skont ir-regoli tal-UE dwar l-akkwist pubbliku, 
li jimmiraw għal aċċess miftuħ u kompetizzjoni ġusta sabiex jinħolqu kundizzjonijiet pari 
għal dawk li jistgħu jitfgħu offerta. L-akkwist pubbliku nqasam f'sitt pakketti ta' ħidma 
ewlenija, b'regoli dettaljati li jirrigwardaw il-kuntratturi ewlenin u entitajiet oħra u l-
perċentwali tal-kuntratti li għandhom jingħataw lill-SMEs.

Galileo kien intiż li jiġi żviluppat bħala Sħubija Pubblika-Privata (PPP). In-negozjati PPP 
waqfu fir-Rebbiegħa tal-2007 u wasslu biex is-sistema Galileo tingħata profil ġdid. Il-
Progamm Ewropew GNSS issa huwa ffinanzjat mill-baġit tal-Unjoni b'baġit ta' 
EUR 3.4 biljun sal-2014. 

Benefiċċji indiretti tal-programm huma stmati li se jammontaw għal madwar EUR 60 biljun 
fis-sena (inklużi s-swieq downstream u upstream u l-benefiċċji pubbliċi). Il-GNSS huwa 
meqjus bħala teknoloġija ta' distakk (bħall-ICT) b'potenzjal kbir għall-innovazzjoni, għall-
kostituzzjoni ta' bażi ta' għarfien ta' teknoloġija avvanzata u f'termini ta' gwadann ta' 
produttività f'ħafna setturi. Ir-rati ta' tkabbir annwali tas-suq għall-prodotti u s-servizzi offerti 
permezz tal-GNSS huma stmati 'l fuq minn 10%. 

Galileo huwa l-proprjetà tal-UE. Il-governanza u l-ġestjoni pubbliċi tiegħu jistgħu jinġabru 
fil-qosor kif ġej:

 Is-superviżjoni politika hija żgurata mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Għal dan 
l-għan inħoloq Panel Interistituzzjonali Galileo.

 Il-Kummissjoni taġixxi bħala "maniġer tal-programm".
 L-Awtorità tal-GNSS tal-UE (GSA) tassisti l-Kummissjoni, taġixxi bħala Awtorità 

ta' Akkreditament u hija responsabbli li tipprepara s-suq u torganizza ċ-
ċertifikazzjoni.

 L-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA) hija l-"kuntrattur ewlieni" jew l-"aġent tal-
akkwist u tad-disinn".

II. Il-Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni 

Ir-riżultati s'issa

Il-Komunikazzjoni tenfasizza r-riżultati miksuba s'issa:
 Is-servizz miftuħ tal-EGNOS ġie ddikjarat operattiv f'Ottubru 2009. Egnos huwa issa 

użat kwotidjanament minn 80, 000 bidwi Ewropejw għal agrikoltura ta' preċiżjoni 
għolja; dalwaqt se tibda tintuża fl-avjazzjoni ċivili u t-trasport marittimu;

 L-ewwel 4 kuntratti għall-inġinerija tas-sistema, l-operazzjonijiet u l-kostruzzjoni 
u l-illanċjar ta' 14-il satellita Galileo addizzjonali barra mill-erba' satelliti 
inizjalment ikkummissjonati mill-ESA diġà ngħataw (iż-żewġ pakketti ta' ħidma li 
baqa' għandhom jingħataw fl-ewwel nofs tal-2011); 
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 Ittieħdu l-preparazzjonijiet għal-lanċjar tal-ewwel 4 satelliti kompletament operattivi 
ta' Galileo (satelliti IOV), li huma mistennija li jiġu llanċjati lejn nofs l-2011 jew il-
bidu tal-2012;

 Il-Pjan ta' Azzjoni tal-Applikazzjonijiet GNSS ġie adottat fl-2010 u jistabbilixxi 
inizjattivi konkreti sabiex jissaħħaħ is-suq downstream;

 Ittieħdu passi importanti għall-istabbilment tal-infrastruttura tal-art, inkluż l-
istabbilment ta' diversi stazzjonijiet tal-art fit-territorju tal-UE u barra mit-territorju 
tal-UE;

 Saru diversi appelli fl-ambitu ta' FP7 b'valur totali ta' EUR 120 miljun sabiex jiġu 
żviluppati l-applikazzjonijiet u t-teknoloġiji tar-riċevituri.

Is-sitwazzjoni finanzjarja

Is-sitwazzjoni finanzjarja hija anqas pożittiva. L-ispejjeż tal-fażi tal-validazzjoni IOV u l-
ispeejeż tal-lanċjar żdiedu b'mod sostanzjali. Fl-ambitu ta' dan il-baġit, il-Kummissjoni 
tipprevedi li l-kostelazzjoni Galileo tikkonsisti fi 18-il satellita biss (14 + 4 satelliti IOV). 
Permezz ta' din il-kostellazzjoni, il-programm jista' jikseb kapaċità operattiva inizjali (IOC), li 
tippermetti l-provvista ta' servizz inizjali jiġifieri l-offerta ta' Servizz Miftuħ inizjali, s-Servizz 
ta' Tiftix u Salvataġġ u l-PRS (servizz pubbliku rregolat), iżda mhux fuq livell operattiv sħiħ.  

Bil-provvista ta' servizzi inizjali, jista' jinfirex tagħmir kompatibbli ma' Galileo u jistgħu 
jitwessgħu l-applikazzjonijiet.  Id-dħul ta' Galileo fis-suq tal-GNSS ikun iffaċilitat u jissaħħu 
l-kapaċità innovattiva kif ukoll l-ippożizzjonar kompetittiv tal-kumpanniji kompetittivi. Fl-
aħħar nett, il-ksib tal-IOC jagħti sinjal importanti lid-dinja li l-UE hija impenjata u kapaċi li 
timplimenta GNSS sofistikata.

Minkejja dan, sabiex jittieħdu l-vantaġġi kollha tiegħu, Galileo jrid jilħaq il-Kapaċità 
Operattiva Totali (FOC). Il-livell ta' prestazzjoni ta' kostellazzjoni mnaqqsa huwa l-ewwel 
pass lejn id-dħul fis-suq iżda huwa restrittiv u żgur mhux se jkun biżżejjed sabiex jintħaqu l-
objettivi tas-sistema Galileo.  

Sabiex jintaħaq l-FOC hemm bżonn ta' investimenti addizzjonali. Peress li l-Kummissjoni 
ma pproponietx finanzjament addizzjonali matul il-perjodu attwali tal-Qafas Finanzjarju 
Plurijennali, se jkun hemm bżonn ta' finanzjament addizzjonali ogħla minn dak previst mill-
2014 'il quddiem. Minħabba l-ispejjeż addizzjonali (eż. ikkawżati minħabba t-tħarbit fil-katina 
ta' produzzjoni), il-Kuumissjoni stmat li hemm bżonn ta' ammont ta' madwar EUR 1.9  biljun
sabiex tintħalaq il-FOC. Barra minn hekk, il-FOC ser tintlaqat b'dewmien ta' 2-3 snin (sa 
madwar l-2019), li se jwassal għal telf sostanzjali ta' benefiċċji indiretti.

L-ispejjeż żejda huma problema serja, iżda għandhom jitqiesu mill-perspettiva t-tajba:  L-
iżvilupp, l-iskjerament u l-aġġornament tas-sistema tal-GPS swew flimkien madwar 
USD 40 biljun.  Barra minn hekk, Galileo għandu rata ta' redditu ogħla sew minn kull 
investiment infrastrutturali ieħor komparabbli (pereżempju, in-Networks Trans-Ewropej 
għandhom rata ta' redditu medja ta' madwar 8%, filwaqt li r-rata ta' redditu ta' Galileo hija 
stmata madwar 49%).  

Attivitajiet internazzjonali 
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Wara l-lanċjar tal-ewwel satellita Ċiniża COMPASS fl-2007, nistgħu nistennew dalwaqt 
sistema ta' navigazzjoni bis-satellita fl-orbita (ir-raba waħda globali wara l-GPS, il-
GLONASS u Galileo) L-Indja qed tibni s-sistema reġjonali tagħha (IRNSS - Sistema ta' 
Navigazzjoni bis-Satellita Reġjonali Indjana) u il-Ġappun qed jibni s-Sistema Quasi-Zenith 
(QZSS) tiegħu. Il-kompetituri tagħna saru aktar b'saħħithom u nistgħu nassumu li qed 
javvanzaw b'mod dinamiku. Sabiex Galileo jsir it-tieni GNSS globali ta' referenza għall-
produtturi taċ-ċipep, huwa essenzjali li s-servizzi inizjali jsiru disponibbli kemm jista' jkun 
malajr u li jkun hemm impenn fit-tul fuq il-finanzjament futur ta' Galileo. 

L-isfida prinċipali għall-attivitajiet internazzjonali tal-Programmi GNSS se tikkonsisti fl-
iżgurar tal-kompatibbiltà u l-interoperabbiltà ma' Galileo, fl-aċċess għar-riżorsi GNSS dinjin 
u l-istabbilment ta' standards fuq livell dinji, fl-iżgurar tas-sikurezza tas-segment spazjali u n-
netwerk ta' stazzjonijiet tal-art, filwaqt li jiġi żgurat kontroll aktar strett tat-teknoloġiji GNSS 
sensittivi żviluppati bil-finanzjament Ewropew u fil-parteċipazzjoni ta' sforz internazzjonali 
ħalli jiġu żviluppati applikazzjonijiet innovattivi u applikazzjonijiet speċjalizzati ta' interess 
soprareġjonali.  Objettiv importanti se jkun li jinħolqu opportunitajiet kummerċjali għat-
teknoloġija GNSS u għall-industriji ta' applikazzjoni Ewropej.

III. L-Isfidi Futuri

Ir-reviżjoni ta' nofs it-terminu tillanċja wkoll id-dibattitu fuq il-governanza, l-użu u l-
finanzjament tal-programmi GNSS Dan huwa dibattitu importanti ħafna li għandu jiċċara l-
intenzjonijiet u l-impenn fit-tur tal-UE f'dan il-qasam.

Il-funzjonament u l-użu wara l-2013

Dibattitu wiesa' u komplut fuq livell politiku għandu jsir dwar il-livell ta' ambizzjoni 
mixtieq (li jirriżulta fil-livell tas-servizzi pprovduti) u r-riżorsi finanzjarji disponibbli
(b'hekk tkun neċessarja għażla politika bejn programm iffinanzjat biss mill-UE u wieħed li 
jippermetti l-kontribuzzjonijiet nazzjonali u privati). Ir-riżultat ta' dan id-dibattitu se jkollu 
impatt fuq l-għażliet ta' poltika għall-governanza u l-ġestjoni futuri tas-sistemi GNSS. 

Elementi importanti għad-dibattitu huma:
 L-ispejjeż għall-użu ta' EGNOS u Galileo huma stmati madwar EUR 800 miljun fis-

sena. Impenn fit-tul sabiex dawn l-ispejjeż jiġu sostnuti se jkun meħtieġ sabiex tiġi 
ggarantita l-istabbiltà fit-tul ta' EGNOS u Galileo u sabiex l-utenti jieħdu l-
benefiċċji massimi mis-servizzi offruti.

 Id-dħul (prinċipalment onorarji għas-Servizz Kummerċjali preċiż ħafna) huwa 
mistenni li jkun limitat fil-ġejjieni qrib, u jogħla bil-mod għal madwar EUR 80 miljun 
fis-sena sal-2030, li jfisser li l-awtosostenibbiltà ekonomika tas-sistemi mhux se sseħħ 
dalwaqt. 

 Il-kjarifikazzjoni tas-sistema ta' responsabbiltà għan-navigazzjoni bis-satellita, 
b'mod partikolari fir-rigward EGNOS, għandha titħaffef ħalli jitnaqqas ir-riskju ta' 
responsabbiltà ta' servizz għall-applikazzjonijiet l-aktar importanti fuq il-livell ta' 
sikurezza

 Id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali jew il-ġestjoni ta' riskju huma wkoll elementi
indispensabbli li jirriżultaw mill-proprjetà tal-programm. 
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 Finanzjament aktar sostanzjali għar-Riċerka u l-Iżvilupp huwa neċessarju għall-
iżvilupp ta' applikazzjonijiet downstream. 

Abbażi tar-riżultat tad-dibattitu msemmi hawn fuq, il-Kummissjoni għandha tniedi analiżi 
komprensiva sabiex tikseb identifikazzjoni aktar preċiża tax-xenjarji u l-mezzi possibbli 
għall-funzjonament u l-użu wara l-2013.  Dan jinkludi l-aspetti kummerċjali kollha tal-użu kif 
ukoll l-istrutturi legali, kuntrattwali u finanzjarji tal-mudelli ta' użu differenti li jiggarantixxu 
l-ksib ta' mudell ta' governanza stabbli.


