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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar strateġija tal-Ispazju tal-Unjoni Ewropea għas-servizz taċ-ċittadini
(2011/2148(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-titolu XIX tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-
Artikolu 189, dwar il-politika tar-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku u l-politika spazjali u li 
jsemmi b'mod partikolari t-tħejjija ta' politika spazjali Ewropea sabiex jitħeġġu l-progress 
xjentifiku u tekniku, il-kompetittività industrijali u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-
Unjoni,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-3 ta' Marzu 2010 bit-titolu 
"EWROPA 2020 – Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv" 
(COM(2010)2020),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-16 ta’ Ġunju 2010 dwar l-Ewropa 20201,

– wara li kkunsidra l-Kommunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Ottubru 2010 bit-titolu 
"Politika Industrijali Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni - Il-Kompetittività u s-
Sostenibbiltà fix-Xena Prinċipali" (COM(2010)0614),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta' Marzu 2011 dwar politika industrijali 
għall-era globalizzata2,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni mill-Kummissjoni tal-4 ta' April 2011 bl-sem "Lejn 
strateġija tal-ispazju għall-Unjoni Ewropea għas-servizz taċ-ċittadini" (COM(2011)0152),

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-31 ta' Mejju 2011 bl-isem dwar "Lejn 
strateġija spazjali għall-Unjoni Ewropea għas-servizz taċ-ċittadini",

– wara li kkunsidra l-white paper tal-Kummissjoni tal-11 ta' Novembru 2003 bl-isem "L-
Ispazju: fruntiera ġdida għal Unjoni li qiegħda tikber – Pjan ta’ azzjoni għall-
implimentazzjoni tal-Politika Ewropea dwar l-Ispazju" (COM(2003)0673),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-29 ta' April 2004 dwar il-konklużjoni tal-
Ftehim Kwadru bejn il-Komunità Ewropea u l-Aġenzija Ewropea ta' l-Ispazju3,

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

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar l-analiżi f'nofs il-perjodu 
tal-programmi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita: valutazzjoni tal-implimentazzjoni, 

                                               
1 P7_TA(2010)0224
2 P7_TA(2011)0093
3 ĠU L 261, 6.8.2004, p. 63.
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sfidi futuri u prospettivi ta' finanzjament1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-20 ta' Ġunju 2007 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 
2007-20132,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-29 ta' Ġunju 2011 bl-isem 
"Baġit għall-Ewropa 2020" (COM(2011) 0500),

– wara li kkunsidra Ir-Regolament (KE) Nru 683/2008 dwar implimentazzjoni ulterjuri tal-
programmi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo)3,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Monitoraġġ Globali 
għall-Ambjent u għas-Sigurtà (MGAS): Għal Qalbna Dinja iżjed Protetta" 
(COM(2008)0748),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Monitoraġġ Globali 
għall-Ambjent u għas-Sigurtà (MGAS): L-Isfidi u l-Passi li Jmiss għall-Komponent 
Spazjali" (COM(2009)0589),

– wara li kkunsidra r-Regolament (UE) Nru 911/2010 tat- 22 ta’ Settembru 2010 dwar il-
programm Ewropew ta’ monitoraġġ tad-dinja (GMES) u l-operazzjonijiet inizjali tiegħu4,

– wara li kkunsidra r-Regolament (KE) Nru 912/2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea 
GNSS5,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni bl-isem "Pjan ta’ Azzjoni dwar l-
Applikazzjonijiet tas-Sistema Globali ta' Navigazzjoni bis-Satellita (GNSS)" 
(COM(2010)0308),

– 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-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel u tal-
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu (A7-0000/2011),

A. billi l -Artikolu 189 tat-TFUE jagħti lill-Unjoni Ewropea rwol espliċitu fit-tħejjija ta' 
politika spazjali sabiex jitħeġġu l-progress xjentifiku u tekniku, il-kompetittività 
industrijali u l-implimentazzjoni tal-politika tagħha,

B. billi l-politika spazjali hija element essenzjali tal-Istrateġija Ewropa 2020 u tagħmel parti 
integrali mill-inizjattiva ewlenija dwar il-politika industrijali,

                                               
1 P7_TA(2011)0265
2 ĠU C 146E, 12.6.2008, p.226
3 ĠU L 196, 24.7.2008, p.1
4 ĠU L 276, 20.10.2010, p.1
5 ĠU L 176, 20.10.2010, p.11.
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C. billi din tappoġġa l-objettivi ta' ekonomija intelliġenti, sostenibbli u inklużiva filwaqt 
toħloq impjiegi kwalifikati ħafna, billi toffri swieq kummerċjali, tistimula l-innovazzjoni u 
ttejjeb il-benessri taċ-ċittadini,

D. billi l-industrija spazjali Ewropea tiġġenera ċifra ta' negozju konsolidata ta' 5.4 biljun euro 
u timpjega iktar min 31,000 persuna bi kwalifiki għolja,

E. billi l-Parlament Ewropew dejjem appoġġa bis-sħiħ l-GNSS Ewropea, implimentata 
permezz tal-programmi Galileo u EGNOS, intiża sabiex ittejjeb il-ħajja ta' kuljum taċ-
ċittadini Ewropej, biex tiżgura l-awtonomija u l-indipendenza tal-Ewropa, u biex tikseb 
parti sinifikanti tas-suq dinji tat-teknoloġija avvanzata marbuta man-navigazzjoni bis-
satellita,

F. billi Galileo huwa mistenni li joffri vantaġġi 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 Ewropea,

G. billi ż-żieda fl-ispejjeż tal-programm, minħabba, fost oħrajn, l-ineżattezza tal-
previżjonijiet tan-nefqa u tal-istrateġiji ta' ġestjoni tan-nefqa, tfisser li l-baġit attwali jista' 
jiffinanzja biss l-użu tal-Kapaċità Operattiva Inizjali,

H. billi l-Kummissjoni ppreżentat proposta għal finanzjament tal-Galileo għall-qafas 
finanzjarju pluriennali 2014-2020, imma billi l-qafas ma jinkludix il-finanzjament tal-
Programm ta'  Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà,

I. billi l-Kummissjoni għandha tippreżenta evalwazzjoni preċiża tal-għażliet tekniċi kollha 
possibbli u tal-ispejjeż u l-vantaġġi relatati, qabel ma tkun tista' tittieħed deċiżjoni dwar 
iż-żieda tal-impenn finanzjarju tal-baġit tal-Unjoni fil-qafas finanzjarju pluriennali li 
jmiss, 

J. billi il-kontinwità ta' aċċess għall-informazzjoni dwar l-ambjent u s-sigurtà bbażata fuq 
infrastrutturi ta' osservazzjoni spazjali u in situ perenni għandha tkun garantita mill-
Programm ta'  Monitoraġġ Globali tal-Ambjent u s-Sigurtà,

K. billi l-esplorazzjoni tal-ispazju, is-sekurizzazzjoni tal-infrasttruttura spazjali u l-
kooperazzjoni internazzjonali jikkostitwixxu setturi ewlenin għal politika spazjali 
b'suċċess,

L-objettivi ta' strateġija spazjali Ewropea

1. Jilqa' l-istrateġija spazjali Ewropea tal-Kummissjoni bħala l-ewwel stadju ta' politika 
spazjali globali tal-Unjoni Ewropea għas-servizz taċ-ċittadini;

2. Iqis li hi ħaġa importanti li l-politika spazjali tkun politika realista li jkollha l-għan li 
ttejjeb il-ħajja ta' kuljum taċ-ċittadini Ewropej; jenfasizza l-fatt li t-teknoloġiji spazjali 
huma indispensabbli biex jidentifikaw id-diżastri naturali, jikkontribwixxu għall-iżvilupp 
fis-settur tat-telekomunikazzjonijiet u biex jidentifikaw l-applikazzjonijiet fil-qasam tal-
agrikoltura, is-sigurtà marittima, is-sajd, it-trasport eċċ.; 
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3. Iqis li l-Unjoni Ewropea għandha r-responsabilità li tikkoordina u tikkonsolida l-politiki u 
l-programmi spazjali nazzjonali biex jiġi stabbilit approċċ Ewropew koerenti 
b'kollaborazzjoni mal-industrija u li tistabbilixxi, għal perjodu ta' żmien medju u twil, 
mekkaniżmi finanzjarji u leġiżlattivi biex tistimula l-industrija Ewropea u tagħmel il-
kontinwità neċessarja possibbli biex ikunu appoġġati proġetti ambizzjużi u kompetittivi 
f'qafas internazzjonali;

4. Jilqa' pożittivament l-objettivi tal-istrateġija biex issaħħaħ l-infrastruttura spazjali tal-
Ewropa u l-appoġġ għar-riċerka bil-għan li żżid l-indipendenza teknoloġika Ewropea, 
tinkoraġġixxi l-fertilizzazzjoni reċiproka bejn is-settur spazjali u setturi industrijali oħra u 
tistimula l-innovazzjoni bħala mutur tal-kompetittività Ewropea;

5. Jinnota, madankollu, li l-azzjonjiet prijoritarji, għalkemm, huma identifikati tajjeb mill-
istrateġija tal-Kummissjoni, għadhom parzjalment vagi; jenfasizza li dawn għandhom 
ikunu speċifikati u għandhom jinkludu evalwazzjoni tal-għażliet tekniċi kollha u tal-
ispejjeż u l-vantaġġi relevanti;

6. Jenfasizza l-bżonn ta' governanza ċara dwar il-politika spazjali b'mekkaniżmi ta' 
sorveljanza u ta' koordinazzjoni effikaċi biex ikunu armonizzati l-prijoritajiet u r-riżorsi li 
jiġu mill-fondi nazzjonali u minn dawk tal-Unjoni Ewropea, tal-Aġenzija Spazjali 
Ewropea u tal-Aġenzija Ewropea tad-Difiża;

Il-proġetti ewlenin Galileo u GMES

7. Iqis li Galileo huwa programm ewlieni tal-Unjoni Ewropea u huwa l-ewwel sistema 
dinjija ta' navigazzjoni bis-satellita mfassla bi skopijiet ċivili li tagħmel possibbli l-
indipendenza tal-Unjoni f'qasam strateġiku;

8. Jitlob lill-Kummissjoni biex tlesti b'mod xieraq il-qafas leġiżlattiv u finanzjarju, 
partikolarment fid-dawl tal-istabbiliment ta' qafas finanzjarju bejn l-2014 u l-2020, ta' 
approċċ dwar governanza effettiva, tas-servizzi Galileo u tar-regoli dwar ir-responsabilità; 
jenfasizza, f'dan ir-rigward u sabiex Galileo jsir operattiv u sabiex inkunu lesti għall-użu 
sħiħ tiegħu, il-bżonn li:

- jiġu ddefiniti l-prinċipji dwar il-ġestjoni tal-attivitajiet futuri ta' Galileo,

- tiġi razzjonalizzata globalment l-istruttura organizzattiva tal-programmp;

9. Iqis li l-kapaċità operattiva inizjali, li se tagħmilha possibbli li jiġu provduti l-ewwel 
servizzi, għandha titlesta sa mhux aktar tard mill-2014 sabiex jiġi żgurat li Galileo 
tabilħaqq isir it-tieni kostellazzjoni ta' referenza għall-GNSS, partikolarmnet għall-
produtturi tar-riċevituri; jilqa' pożittivament it-tlugħ ta' żewġ satelliti fl-orbita fl-20 ta' 
Ottubru 2011 f'Kourou;

10. Huwa konvint li l-objettiv ta' kapaċità operattiva sħiħa, li tikkonsisti f'kostellazzjoni ta' 
27 satellita flimkien ma' numru adegwat ta' satelliti sper u infrastruttura tal-art tajba, huwa 
indispensabbli sabiex jinkiseb il-valur miżjud ta' Galileo f'termini ta' awtentikazzjoni, 
preċiżjoni kbira u servizz mhux interrott u għalhekk sabiex jittieħdu l-benefiċċji 
ekonomiċi u soċjali; jibża' li Galileo se jitlef il-progress tiegħu jekk is-sistema ma 
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titlestiex fil-ħin u jekk il-kummerċjalizzazzjoni u l-internalizzazzjoni tas-servizzi ma 
jitwettqux b'mod xieraq; iqis li hemm bżonn ta' appoġġ ċar u mhux ambigwu mill-
Istituzzjonijiet Ewropej kollha għall-ilħiq tal-kapaċità operattiva sħiħa sabiex l-utenti u l-
investituri jkunu konvinti mill-impenn fit-tul tal-Unjoni Ewropea;

11. Iqis li l-pjan finanzjarju li se jiġi adottat għal Galileo għandu jitfassal b'tali mod li jiżgura
l-eżiġenzi għaż-żmien twil u tal-kontinwità li jinvolvu l-ispejjeż tal-esplorazzjoni u tal-
manutenzjoni;

12. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma proponietx finazjament supplimentari għal dan il-
programm permezz tal-aġġustament ta' qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020; jibża' li l-
ispejjeż totali tal-abbozz se jżidu l-proposta ta' 7 biljuni euro tal-Kummissjoni;

13. Huwa konvint sew li l-finanzjament addizzjonali tal-GNSS jista' jkun żgurat biss jekk l-
għarfien tal-benefiċċji għall-ekonomija u għas-soċjetà tal-Unjoni li jirriżultaw mill-GNSS 
jikber b'mod konsiderevoli fost dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet u l-pubbliku ġenerali; jilqa' 
l-implimentazzjoni ta' inizjattivi konkreti bħall-kompetizzjoni għall-ideat Galileo Masters;

14. Ifakkar li l-EGNOS tirrappreżenta programm reali u operattiv; hu konvint li hemm bżonn 
li dan il-programm jiġi valorizzat bis-sħiħ u li l-applikazzjonijiet tiegħu jiġu sfruttati 
b'mod konkret billi tkun garantita l-kopertura tal-Ewropa u wkoll tal-Afrika;

15. Jenfasizza r-rwol fundamentali tal-Programm GMES għall-osservazzjoni tad-dinja; iqis li 
l-GMES għandu jiggarantixxi kontinwità tal-aċċess għas-servizzi ta' informazzjoni dwar l-
ambjent u s-sigurtà fuq il-bażi tal-infrastrutturi ta' osservazzjoni spazjali in situ perenni;

16. Jitlob lill-Kummissjoni tlesti l-qafas leġiżlattiv u tiċċara l-approċċ dwar governanza 
effettiva; jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma proponietx l-inklużjoni tal-finazjament għall-
GMES fil-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020; jibża', għaldaqstant, li n-nuqqas ta' 
pjan finanzjarju ta' appoġġ ekonomiku jagħmel l-investimenti li saru s'issa inutli;

17. Jistieden lill-Kummissjoni tipproponi pjan finanzjarju għaż-żmien twil u tiddefinixxi 
organizzazzjoni operattiva bir-responsabilità tal-ġestjoni u tal-forniment tad-data sabiex 
is-suċċess veru ta' dan il-programm ikun possibbli; iqisha bħala ħaġa importanti li jiġu 
definiti l-ftehimiet li għandhom jiġu applikati mal-aġenziji nazzjonali sabiex jiġu 
massimizzati l-interoperabilità u l-governanza tas-sistema; iqis neċessarju li tkun żgurata 
d-distinzjoni bejn l-użu xjentifiku u l-użu kummerċjali li jimponu strutturi u kompetenzi 
speċifiċi; jixtieq li l-objettiv tal-programm ikun operattiv bis-sħiħ mill-2014;

Sigurtà fl-ispazju għas-servizz tal-objettivi ta' sigurtà u difiża

18. Jappoġġa r-riflessjonijiet tal-Kummissjoni dwar it-tisħiħ tal-komponent dwar "is-sigurtà" 
tal-Programm GMES għas-sorveljanza tal-fruntieri, l-appoġġ għall-azzjoni esterna tal-
Unjoni, is-sorveljanza marittima, l-urġenzi kumplessi, l-għajnuna umanitarja u l-
protezzjoni ċivili eċċ., b'kunsiderazzjoni tas-sensittività tad-data proċessati;

19. Iqis li l-ħolqien ta' sistema Ewropea ta' sorveljanza tas-sitwazzjoni fl-ispazju (Space 
Situation Awareness) jista' jikkontribwixxi għall-ħolqien tal-infrastrutturi spazjali kontra 
l-fdalijiet minn oġġetti mkissra fl-ispazju, ir-radjazzjoni solari u l-asterojdi; hu tal-fehma li 
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l-ħolqien ta' programm ġdid għandu jkun ibbażat fuq il-kapaċitajiet u fuq l-infrastrutturi 
eżistenti li talbu investimenti min-naħa ta' kull wieħed mill-Istati Membri u għandu 
jiżviluppa l-kapaċitajiet attwali difettużi;

L-istimolu tar-riċerka u l-innovazzjoni

20. Iqis li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' bażi teknoloġika soda jekk trid taġixxi b'mod 
awtonomu u trid li jkollha industrija tal-ispazju kompetittiva; jenfasizza li qafas 
leġiżlattiv, amministratti u finanzjarju huwa fundamentali għall-investimenti tal-industrija 
fir-riċerka u l-innovazzjoni;

21. Jenfasizza l-importanza ta' strateġija futura fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni; jistieden 
lill-Kummissjoni tiżviluppa kalendarju strateġiku sabiex tiżgura l-koerenza bjen l-isforzi 
provduti mill-Unjoni Ewropea fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp u dawk li jsiru mill-
Aġenzija Spazjali Ewropea u mill-Istati Membri;

22. Iqis neċessarju li jiġu stabbiliti mekkaniżmi u programmi biex ikun stimulat is-suq għall-
applikazzjonijiet u s-servizzi li jirriżultaw mill-Programmi Galileo/EGNOS u GMES, kif 
ukoll għas-settur tat-telekomunikazzjonjiet u għas-servizzi li jipprevedu użu konġunt tas-
servizzi spazjali differenti biex b'hekk jirrissodisfaw b'mod effikaċi l-eżiġenzi taċ-
ċittadini;

23. Iqis ukoll neċessarju, sabiex tkun ikkonsolidata l-kompetittività Ewropea, li tinżamm l-
awtonomija fl-aċċess għall-ispazju, billi jkun preferut l-użu ta' trasportaturi Ewropej u billi 
tkun verifikata r-relevanza tal-organizzazzjoni operattiva u industrija fir-rigward tal-
eżiġenzi komuni;

24. Jistieden lill-Kummissjoni taħdem b'mod xieraq fuq l-eżiġenzi finanzjarji u prattiki fil-
programmi oqfsa futuri tar-riċerka;

25. Jitlob lill-Kummissjoni teżamina b'kooperazzjoni mal-Aġenzija Spazjali Ewropea għażliet 
għall-esplorazzjoni tal-ispazju billi tindika l-ispejjeż u l-benefiċċju potenzjali; iqis, f'dan 
ir-rigward, li jeħtieġ li tiġi żviluppata strateġija konġunta mal-Istati Uniti permezz ta' 
ftehim ta' kooperazzjoni bbażat fuq opportunitajiet reali;

Il-kooperazzjoni internazzjonali

26. Iqis li ol-kooperazzjoni internazzjonali għandha tippromwovi t-teknoloġija Ewropea u s-
servizzi tal-ispazju u, għalhekk, għandha ssaħħaħ dan is-settur industrijali strateġiku;
jenfasizza li l-isforzi fis-settur tal-politika spazjali jistgħu jitwettqu b'mod iktar effikaċi 
permezz tal-kollaborazzjoni industrijali u l-kondiviżjoni tal-investimenti fuq il-programmi 
l-kbar;

27. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji strateġija internazzjonali ta' kooperazzjoni 
b'kollaborazzjoni mal-Istati Membri u l-Aġenzija Spazjali Ewropea sabiex issaħħaħ id-
djalogu fil-qasam tal-politika spazjali mal-imsieħba strateġiċi (l-Istati Uniti u l-
Federazzjoni tar-Russja) u tesplora l-possibilità li jiġi stabbilit djalogu simili ma' poteri 
oħra emerġenti bħaċ-Ċina;
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Ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija Spazjali Ewropea

28. Ifakkar li skont l-Artikolu 189 tat-TFUE, l-Unjoni Ewropea għandha tistabbilixxi 
kwalunkwe rabta utli mal-Aġenzija Spazjali Ewropea sabiex jiġu definiti r-
responsabilitajiet reċiproċi mingħajr iddupplikar tar-rwoli u tal-investimenti;

29. Iqis li l-indħil dejjem jikber tal-Unjoni fl-ispazju jeżiġi definizzjoni ġdida tar-relazzjonijiet 
tagħha mal-Aġenzija Spazjali Ewropa, b'kunsiderazzjoni tal-fatt li l-kompetenzi tekniċi u 
ta' programmazzjoni żviluppati mill-Aġenzija Spazjali Ewropea huma fundamentali għaż-
żamma tal-kapaċitajiet teknoloġiċi u tal-kompetittività tal-industrija Ewropea; 

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

1. Daħla

L-Artikolu 189 tat-Trattat ta' Lisbona jagħti lill-Unjoni Ewropea rwol espliċitu fit-tħejjija ta' 
politika għall-esplorazzjoni u l-użu tal-ispazju sabiex jitħeġġeġ il-progress xjentifiku u 
tekniku, il-kompetittività industrijali u l-implimentazzjoni tal-politiki tagħha. Il-politika 
spazjali hija element essenzjali tal-Istrateġija Ewropa 2020 u tagħmel parti integrali mill-
inizjattiva ewlenija dwar il-politika industrijali. Din tappoġġa l-objettivi ta' ekonomija 
intelliġenti, sostenibbli u inklużiva filwaqt toħloq impjiegi kwalifikati ħafna, billi toffri swieq 
kummerċjali, tistimula l-innovazzjoni u ttejjeb il-benessri taċ-ċittadini,

Il-proposti sottomessi mill-Kummissjoni fil-COM(2011)0152 huma l-ewwel stadju lejn 
strateġija spazjali globali tal-Unjoni Ewropea. Madankollu, jenħtieġ li jiġi stabbilit approċċ 
Ewropew koerenti b'kollaborazzjoni mal-industrija u li, għal perjodu ta' żmien medju u twil, 
jiġu stabbiliti mekkaniżmi finanzjarji u leġiżlattivi li jistimulaw l-industrija Ewropea u 
jagħmlu l-kontinwità neċessarja possibbli biex ikunu appoġġati proġetti ambizzjużi u 
kompetittivi f'qafas internazzjonali.

Gaħlkemm l-azzjonjiet prijoritarji tal-istrateġija huma identifikati tajjeb mill-istrateġija tal-
Kummissjoni, għadhom parzjalment vagi. Dawn għandhom ikunu speċifikati u għandhom 
jinkludu evalwazzjoni tal-għażliet tekniċi kollha u tal-ispejjeż u l-vantaġġi relevanti. Hu ukoll
neċessarju li tiġi stabbilita governanza ċara dwar il-politika spazjali b'mekkaniżmi ta' 
sorveljanza u ta' koordinazzjoni effikaċi biex ikunu armonizzati l-prijoritajiet u r-riżorsi li jiġu 
mill-fondi nazzjonali u minn dawk tal-Unjoni Ewropea, tal-Aġenzija Spazjali Ewropea u tal-
Aġenzija Ewropea tad-Difiża.

2. Il-proġetti ewlenin Galileo u GMES

a) Galileo

Il-programm Galileo huwa l-inizjattiva tal-Ewropa għal sistema globali ta' navigazzjoni bis-
satellita avvanzata, li tipprovdi servizz ta’ ppożizzjonar globali, preċiż ferm u garantit taħt il-
kontroll ċivili. Id-diskussjonijiet dwar sistema Ewropea bdew fl-aħħar tas-snin disgħin u fl-
1999 il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tiżviluppa sistema globali li tkun immexxija 
mill-awtoritajiet ċivili pubbliċi1. Wara li fallew in-negozjati dwar sħubija pubblika privata, il-
Parlament u l-Kunsill fl-2008 ddeċidew li jispiċċaw il-konstellazzjoni billi jużaw il-baġit tal-
UE2.

Filwaqt li tipprovdi servizzi awtonomi ta' navigazzjoni u ppożizzjonar, is-sistema stabbilita 
taħt il-programm Galileo fl-istess ħin se tkun interoperabbli mal-GPS u l-GLONASS, iż-żewġ 
sistemi globali ta' navigazzjoni bis-satellita l-oħra. Is-sistema mtella' kompletament se 
tikkonsisti minn 30 satellita u l-infrastruttura assoċjata tal-art.

Fuq il-bażi tal-għoti tal-kuntratti għall-ewwel ordni ta' satelliti, is-servizzi ta' tlugħ, is-servizzi 
                                               
1 Ir-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tad-19 ta' Lulju 1999 dwar l-involviment tal-Ewropa f'ġenerazzjoni ġdida ta' servizzi 
ta' navigazzjoni bis-satellita – il-fażi tad-definizzjoni tal-Galileo, ĠU C221, 3.8.1999.
2 Ir-Regolament (KE) Nru 683/2008 tad-9 ta' Lulju 2008 dwar implimentazzjoni ulterjuri tal-programmi Ewropej 
ta' navigazzjoni bis-satellita (EGNOS u Galileo), ĠU L196, 24.7.2008.
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ta' appoġġ tas-sistema u l-operazzjonijiet, il-Kummissjoni Ewropea ħabbret li se jkunu 
provduti tliet servizzi inizjali mill-2014 'l quddiem: servizz miftuħ inizjali, Servizz Regolat 
Pubbliku inizjali u Servizz ta' Tfittxija u Salvataġġ inizjali. Is-Servizz tas-Sigurtà tal-Ħajja u 
s-Servizz Kummerċjali se jiġu ttestjati mill-2014 u għandhom jiġu provduti hekk kif is-
sistema tilħaq kapaċità operattiva sħiħa.

Ir-rapporteur jitlob lill-Kummissjoni tlesti l-qafas leġiżlattiv u finanzjarju b'mod xieraq sal-
aħħar tal-2011, partikolarment fid-dawl tal-istabbiliment ta' qafas finanzjarju bejn l-2014 u l-
2020. Jibża' li l-ispejjeż totali tal-proġett se jżidu l-propost ta' 7 biljuni euro tal-Kummissjoni1

fuq il-bażi tal-kalkoli li saru fil-kuntest tal-eżami ta' nofs it-terminu tal-programmi tar-
radjunavigazzjoni bis-satelliti2.

b) Il-GMES

Fl-2011, l-UE bdiet il-Programm GMES. Dan se jipprovdi data tal-osservazzjoni tad-dinja 
għas-sorveljanza tat-tibdil fil-klima u għas-sigurtà globali permezz tas-satelliti Sentinel. L-
applikazzjonijiet tal-osservanza tad-dinja għandhom diversi skopijiet f'oqsma bħall-ġestjoni 
tar-riżorsi naturali, l-enerġija, is-sorveljanza tal-art, l-ambjent, il-kartografija, il-prevenzjoni 
tad-diżastri naturali, is-sikurezza tal-agrikoltura u tal-ikel, il-meteoroloġija u s-sikurezza 
interna fil-pajjiżi.

Ir-rapporteur jitlob lill-Kummissjoni tlesti l-qafas leġiżlattiv u tiċċara l-approċċ dwar 
governanza effettiva. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma proponietx l-inklużjoni tal-finazjament 
għall-GMES fil-qafas finanzjarju pluriennali 2014-2020. Jibża' li n-nuqqas ta' pjan finanzjarju 
ta' appoġġ ekonomiku jista' jagħmel l-investimenti li saru s'issa inutli.

3. Il-kooperazzjoni internazzjonali

Wara t-tlugħ tal-ewwel satellita Ċiniża COMPASS fl-2007, nistgħu nistennew dalwaqt 
sistema ġdida 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 ta' interess sopranazzjonali. Objettiv 
importanti se jkun li jinħolqu opportunitajiet kummerċjali għat-teknoloġija GNSS u għall-
industriji ta' applikazzjoni Ewropej.

                                               
1 COM (2011), 500 finali, Parti I, paġna 29
2 Ir-Riżoluzzjoni tat-8 ta’ Ġunju 2011
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Ir-rapporteur jistieden lill-Kummissjoni tħejji strateġija internazzjonali ta' kooperazzjoni 
b'kollaborazzjoni mal-Istati Membri u billi tikkonsulta mal-Aġenzija Spazjali Ewropea sabiex 
issaħħaħ id-djalogu fil-qasam tal-politika spazjali mal-imsieħba strateġiċi (l-Istati Uniti u l-
Federazzjoni tar-Russja) u tesplora l-possibilità li jiġi stabbilit djalogu simili ma' poteri oħra 
emerġenti bħaċ-Ċina, il-Ġappun, ir-Repubblika tal-Korea, il-Brażil, l-Indja u r-Repubblika 
tal-Afrika t'Isfel.

4. L-importanza ekonomika tal-industrija spazjali Ewropea

L-industrija spazjali Ewropea tiġġenera ċifra ta' negozju konsolidata ta' 5.4 biljun euro u 
timpjega iktar min 31,000 persuna bi kwalifiki għolja. Il-ħdax il-operatur prinċipali tas-
satelliti fl-Ewropa jużaw 153 satellita ta' komunikazzjoni, jimpjegaw 6,000 persuna u jwettqu 
ċifra ta' negozju annwali ta' 6 biljuni euro; l-attività tagħhom għandha wkoll effett indirett fuq 
30,000 impjieg. Huwa stmat li, minn issa, minn 6 sa 7 % tal-PDG tal-pajjiżi tal-punent, 
jiġifieri 800 biljun euro fl-Unjoni Ewropea, jiddependu fuq ir-radjunavigazzjoni bis-satellita.

Is-swied tas-servizzi spazjali raw tkabbir rapidu. Pereżempju, iċ-ċifra ta' negozju annwali 
dinjija tal-applikazzjoni GNSS għandha tilħaq il-240 biljun euro minn issa sal-2020. Barra 
minn hekk, minħabba l-vantaġġi tagħhom meta mqabbla mas-sistemi kompetituri l-oħra, 
Galileo u EGNOS għandhom jiġġeneraw benefiċċji ekonomiċi u soċjali ta' bejn is-60 biljun u 
d-90 biljun euro fl-20 sena li ġejjin.

Skont l-OKŻE, is-suq dinji tad-data kummerċjali ta' osservazzjoni tad-dinja, li kien 
jirrappreżenta 735 miljun dollaru fl-2007, jista' jilħaq it-3 biljun euro fl-2017.

Is-sistema ta' sorveljanza tas-sitwazzjoni fl-ispazju (Space Situational Awareness) għandha 
tgħin biex jitnaqqas it-telf kwantifikabbli stmat li, għall-mezzi spazjali Ewropej, jipprovoka l-
ħbit bi fdalijiet wara t-tkissir u l-maltemp spazjali u li, fuq il-bażi tad-data disponibbli, jiswa 
madwar 332 miljun euro bħala medja kull sena.

Hu kważi ċerti li dawn l-ispejjeż jirrappreżentaw biss parti żgħira mill-konsegwenzi u l-
ispejjeż mhux kwantifikabbli li jistgħu jirriżultaw min-nuqqas ta' sistema Ewropea ta' 
sorveljanza tas-sitwazzjoni fl-ispazju. Pereżempju, f'sitwazzjoni ta' urġenza, it-telf ta' satellita 
jista' jinvolvi t-telf ta' kapaċità kritika ta' komunikazzjoni permezz tas-satellita, li min-naħa 
tagħha tista' tfisser it-telf ta' ħajjiet umani. Meta satellita titkisser jew ikollha difetti assoluti, 
din tista' tikkawża kumplikazzjonijiet serji tal-attività ekonomika (is-settur bankarju jistrieħ 
dejjem iktar fuq il-komunikazzjonijiet permezz tas-satellita) u, minħabba dan it-telf ta' 
servizz, dan jista' jkollu konsegwenzi fuq l-attivitajiet tal-klijenti tagħha. Bħalissa, ma teżisti 
ebda ċifra affidabbli biex ikun stmat il-valur ta' dan it-telf. Bl-istess mod, hu impossibbli li 
jiġu kwantifikati l-konsegwenzi tal-waqgħa u tal-impatt tal-oġġetti li jevolvu qrib id-dinja.


