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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għas-Sajd 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: 

A. billi l-Manifest ta' Baveno tal-1998 ħoloq il-programm ta' Monitoraġġ Globali għall-

Ambjent u s-Sigurtà bl-għan li jiġi ddeterminat ir-rwol ta' monitoraġġ globali tal-Ewropa 

fil-qasam tal-ambjent u s-sigurtà; billi, mill-2012 'l hawn, din l-inizjattiva ssemmiet 

Copernicus; 

B. billi d-deċiżjonijiet politiċi meħuda mill-Parlament u mill-Kunsill fl-2007 rriżultaw fl-

allokazzjoni ta' baġit għall-programmi Ewropej ta' navigazzjoni bis-satellita tas-Sistema 

Ewropea ta' Navigazzjoni b'Kopertura Ġeostazzjonarja (EGNOS) u Galileo u pprevedew 

ftehim dwar l-istruttura ta' governanza tal-programmi; 

C. billi Galileo se jkun parti mis-sistema satellitari ta' tiftix u salvataġġ għat-Tiftix ta' 

Bastimenti f'Diffikultà u t-Traċċar għas-Salvataġġ Megħjun mis-Satellita (COSPAS-

SARSAT); 

D. billi s-sajd huwa xogħol b'riskju għoli, fejn  dejjem jistgħu jseħħu inċidenti u fejn is-

sopravivenza tas-sajjied normalment tiddependi fuq li jirċievi attenzjoni medika malajr 

kemm jista' jkun; 

E. billi, sabiex ikun hemm analiżi aħjar tal-istokkijiet u tal-ambjent marin, hija meħtieġa 

aktar data li tkun aktar rapida; 

1. Jilqa' l-Istrateġija Spazjali għall-Ewropa, li hija ta' importanza kbira għall-kwistjonijiet 

marini u marittimi u għall-attivitajiet tas-sajd u li għandha potenzjal kbir għall-iżvilupp 

tal-attività umana fuq il-baħar u l-ħarsien tal-ambjent marin; 

2. Jirrikonoxxi l-importanza ta' Strateġija Spazjali għall-Ewropa għall-azzjoni koordinata tal-

korpi amministrattivi u partijiet interessati oħra; 

3. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-fatt li ma ssemmiet bl-ebda mod ir-relazzjoni bejn l-Ajru u l-

Baħar, kif muri min-nuqqas tal-kliem "oċean" u "marin"; 

4. Jirrikonoxxi li t-teknoloġiji u d-data spazjali u servizzi bbażati fl-ispazju "diġà 

jikkontribwixxu għal diversi politiki pubbliċi u setturi ekonomiċi" inkluż il-kontroll tal-

attivitajiet tas-sajd, it-tbassir u l-monitoraġġ ta' rotot ta' tbaħħir u ta' detezzjoni u 

monitoraġġ tat-tixrid ta' żejt u sustanzi oħra li jniġġsu, operazzjonijiet ta' tiftix u salvataġġ 

fuq il-baħar, is-sajd illegali u l-piraterija; 

5. Jirrikonoxxi li kieku jitħallew jibbenefikaw minn kapaċitajiet aktar permanenti u 

responsivi ta' sorveljanza oċeanika bbażati fl-ispazju, l-awtoritajiet pubbliċi jirreaġixxu 

aktar malajr u jiffrankaw b'mod sostanzjali billi jimmiraw l-azzjonijiet tagħhom aħjar, 

speċjalment waqt li jiġġieldu s-sajd illegali, mhux rapportat u mhux regolat (IUU); 

6. Jissottolinja l-importanza li tintuża l-aktar teknoloġija avvanzata u tal-inkoraġġiment tal-

iżvilupp ta' sistemi ġodda tal-kontroll u l-ġlieda kontra s-sajd IUU b'mod aktar effettiv; 
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7. Jenfasizza l-importanza ta' Galileo u EGNOS, għas-sigurtà u n-navigazzjoni marittimi 

permezz tar-rwol tagħhom li jsaħħu u jtejbu sistemi internazzjonali oħra u jikkontribwixxu 

għall-indipendenza teknoloġika tal-Ewropa; 

8. Ifakkar lill-Kummissjoni fl-importanza ta' koordinazzjoni aħjar bejn Galileo u EGNOS u 

s-servizzi relatati Copernicus anki f'termini ta' titjib tas-sikurezza; 

9. Jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġu żviluppati sistemi ta' komunikazzjoni satellitari siguri li 

jissodisfaw il-ħtiġijiet eżistenti u futuri fil-komunità marittima Ewropea, inkluża s-

sorveljanza marittima bbażata fuq Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod, li 

jiddependu ħafna fuq il-komunikazzjonijiet satellitari; 

10. Jilqa' l-inizjattiva tal-Kummissjoni tal-Komunikazzjoni Governattiva bis-Satellita 

(GOVSATCOM); 

11. Jenfasizza l-importanza ta' Copernicus għall-fehim sħiħ tal-klima u tat-temp, tal-proċessi 

bijoloġiċi naturali tal-oċeani u tal-interventi antropoġeniċi aggressivi, li kollha huma 

kwistjonijiet kruċjali għas-sajd; 

12. Jilqa' t-tnedija riċenti tas-Servizz Marin Copernicus "Rapport tal-Istat tal-Oċean", sforz 

min-naħa ta' 80 espert xjentifiku Ewropew minn aktar minn 25 istituzzjoni bħala pass 'il 

quddiem fl-iżvilupp tar-rapportar annwali regolari dwar l-istat u s-saħħa tal-oċeani globali 

u l-ibħra Ewropej; 

13. Jenfasizza l-ħtieġa li data ta' immaġni satellitari tkun disponibbli faċilment għal industriji 

differenti, diversi aġenziji governattivi, organizzazzjonijiet internazzjonali, dawk 

responsabbli mill-ippjanar lokali u l-utenti privati, inklużi ċ-ċarts tat-temperatura tal-wiċċ 

tal-oċean għas-sajd kif ukoll data dwar l-ambjent tal-baħar; jenfasizza li s-Sistema ta' 

Monitoraġġ Ambjentali Marin Copernicus, ipprovduta minn Mercator Ocean, is-Sistema 

ta' Monitoraġġ Atmosferiku Copernicus u s-Servizz għat-Tibdil fil-Klima Copernicus, 

ipprovduti miċ-Ċentru Ewropew għat-Tbassir tat-Temp fuq Medda-Medja, għandu 

jkollhom għodod speċifiċi għas-sajjieda Ewropej u jkunu disponibbli fil-lingwi Ewropej 

rilevanti kollha; 

14. Jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħu sostanzjalment l-għodod edukattivi u ta' taħriġ li jippermettu 

użu sħiħ tal-benefiċċji maħluqa mill-għodod relatati mal-ispazju; 

15. Iqis li l-iżvilupp ta' teknoloġiji spazjali se jagħmel possibbli l-ispezzjoni u l-valutazzjoni 

tal-istokkijiet tal-ħut b'mod aktar effikaċi fil-futur; 

16. Iqis li Strateġija Spazjali għall-Ewropa jeħtieġ li turi aktar ambizzjoni fir-rigward tat-tibdil 

fil-klima u l-impatt tagħha fuq l-ambjent marin; 

17. Jirrikonoxxi l-importanza tan-netwerks Copernicus Relay u Copernicus Academy fit-

trawwim tal-involviment tal-partijiet interessati, biex b'hekk id-dimensjoni tal-utent 

reġjonali tingħata attenzjoni u tiġi estiża l-firxa tal-isforzi biex tiġi promossa l-adozzjoni 

tad-data u tas-servizzi Copernicus; 

18. Jirrikonoxxi li provvista tad-data aktar rapida u aktar preċiża se twassal għal żieda fil-

produttività tal-pixxikulturi permezz tal-monitoraġġ tal-proliferazzjoni ta' alga li tagħmel 
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il-ħsara; 

19. Jirrikonoxxi l-importanza li jiġi żgurat li attivitajiet xjentifiċi futuri jintegraw aħjar il-

kapaċitajiet teknoloġiċi tal-ispazju ma' oqsma oħra ta' politika li jindirizzaw sfidi globali u 

soċjetali; 

20. Jaqbel li l-potenzjal ta' Galileo, EGNOS u Copernicus għadu ma ġiex esplorat bis-sħiħ u 

jirrikonoxxi l-potenzjal ta' alleanza bejn is-settur pubbliku u dak privat dwar il-kwistjoni 

ta' strateġija spazjali; 

21. Jenfasizza li t-teknoloġija spazjali, kif ukoll il-komponenti in situ tagħha, jeħtieġu baġits 

kbar u li huwa essenzjali li jkomplu jiġu allokati r-riżorsi meħtieġa għal dan is-settur fil-

baġit tal-UE; 

22. Jenfasizza li l-industrija spazjali tal-UE tipprovdi impjieg għal aktar minn 200 000 

speċjalist, tiġġenera valur miżjud ta' mill-inqas EUR 46 biljun, u tikkontribwixxi għall-

innovazzjoni u l-esplorazzjoni soċjoekonomiċi tas-sajd u tal-ekonomija blu; 

23. Jinkoraġġixxi l-akkwist ċentralizzat ta' data satellitari u l-istabbiliment, f'dan il-kuntest, ta' 

sistema ta' akkwist ċentralizzata apposta biex tinkoraġġixxi l-kondiviżjoni tad-data u 

tiġġenera ekonomiji ta' skala; iqis l-inklużjoni tal-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-

Sajd bħala prattika tajba fil-ksib tad-data mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima 

għall-benefiċċju ta' diversi aġenziji; 

24. Jinnota li l-Kummissjoni qed tipproponi "l-inkoraġġiment tal-adozzjoni ta' soluzzjonijiet 

spazjali", b'mod partikolari billi jiġi pprovdut appoġġ tekniku bl-użu ta' akkwist innovattiv 

u transfruntier għal soluzzjonijiet spazjali; 

25. Jenfasizza l-importanza tat-titjib kontinwu tal-kapaċitajiet ta' tiftix u salvataġġ u 

jinkoraġġixxi, għalhekk, aktar integrazzjoni tas-satellita Galileo f'dawn it-tipi ta' sistemi; 

26. Iqis li l-konsolidazzjoni tal-kapaċitajiet eżistenti u futuri f'sistema ġenwina ta' sorveljanza 

marittima Ewropea bbażata fl-ispazju, li se tkun ta' benefiċċju għal għadd ta' utenti 

istituzzjonali u li s-servizzi tagħha jistgħu jiġu sfruttati b'mod kummerċjali għall-

esportazzjoni, jista' jkun każ klassiku tal-ambizzjonijiet innovattivi tal-Kummissjoni fis-

settur spazjali; 

27. Jappoġġja l-iżvilupp ta' konnessjonijiet satellitari b'veloċità għolja u affidabbli għal 

tagħmir mediku, kemm għall-bastimenti kif ukoll għall-iskwadri tat-tiftix u s-salvataġġ, li 

jkunu kapaċi jikkomunikaw mal-isptarijiet, billi jibagħtu u jirċievu data medika sabiex jiġi 

deċiż l-aħjar pjan ta' azzjoni malajr kemm jista' jkun; 

28. Ifakkar li r-Reġjuni Ultraperiferiċi u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej jagħtu 

dimensjoni u possibilitajiet ġeografiċi straordinarji lill-Ewropa, filwaqt li jippermettu l-

iżvilupp ta' stazzjonijiet ta' stazzjonament, faċilitajiet ta' monitoraġġ u sistemi ta' ground-

truthing (ġbir ta' informazzjoni permezz ta' tekniki ta' telerilevament fuq il-post) madwar 

id-dinja kollha; jiddispjaċih li r-Reġjuni Ultraperiferiċi u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-

Ewropej mhumiex imsemmija fl-Istrateġija; 

29. Jenfasizza li l-prijoritajiet għall-użu pubbliku tal-ispazju, inkluża l-osservazzjoni, jenħtieġ 
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li jkunu relatati mal-ħtiġijiet leġiżlattivi ta' inizjattivi Ewropej bħad-Direttiva Qafas għall-

"Istrateġija Marina"; 

30. Jirrikonoxxi l-potenzjal offrut minn infrastrutturi spazjali u s-servizzi derivati b'mod 

effiċjenti li jikkontribwixxu għall-objettivi tal-governanza internazzjonali tal-oċeani, 

pereżempju fl-implimentazzjoni tal-Ftehim COP21 u fil-mitigazzjoni tal-impatt tat-tibdil 

fil-klima fuq l-oċeani, il-linji tal-kosta u l-ekosistemi, il-ġlieda kontra l-iskart marin jew il-

promozzjoni tal-ippjanar spazjali marittimu (ISM) fil-livell globali; 

31. Ifakkar fl-importanza li jiġu żgurati "l-ħtiġijiet ta' diversi aġenziji tal-UE", bħall-Aġenzija 

Ewropea għas-Sigurtà Marittima u l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd, u 

jenfasizza li dawn l-istituzzjonijiet għandhom jikkontribwixxu wkoll biex jintlaħqu l-

objettivi tal-Istrateġija Spazjali għall-Ewropa; jinsisti fuq il-kooperazzjoni u l-

kondiviżjoni ta' informazzjoni satellitari bejn l-aġenziji tal-Unjoni, b'mod partikolari l-

Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd u 

l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta;  

32. Jitlob li l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd tagħmel użu sħiħ mis-setgħat il-ġodda 

u mtejba tagħha billi tipprovdi servizzi ta' sorveljanza u ta' komunikazzjoni li jużaw l-

aktar teknoloġija avvanzata, b'mod partikolari l-infrastrutturi bbażati fl-ispazju, sabiex 

jiġu identifikati l-bastimenti li jġorru l-migranti u jiġu evitati d-diżastri fuq il-baħar; 

33. Jenfasizza l-potenzjal tal-applikazzjonijiet permezz tas-satelliti biex jittejjeb il-kontroll 

tal-attivitajiet tas-sajd u biex jiġi megħjun it-tħaris tal-ambjent marin; 

34. Ifakkar li wieħed mill-assi ewlenin għas-settur privat fl-esplorazzjoni tal-ispazju huwa l-

iżvilupp ta' privattivi u informazzjoni dwar is-sjieda, li jenħtieġ li jkunu enfasizzati fl-

iżvilupp tal-Istrateġija Spazjali għall-Ewropa; 

35. Ifakkar li l-iżvilupp teknoloġiku u industrijali huma assi maġġuri għall-Istrateġija Spazjali 

għall-Ewropa, u jqis li dawn mhumiex esplorati bis-sħiħ fl-Istrateġija; 

36. Jenfasizza li d-disa' Programm ta' Qafas (FP9) li jmiss għall-perjodu ta' wara l-2021 

għandu jinkludi fost l-objettivi tiegħu kemm l-integrazzjoni tal-istrateġija spazjali tal-UE, 

kif ukoll is-sajd u t-tkabbir blu u l-involviment ta' għarfien speċjalizzat f'dawn l-oqsma; 

37. Iwissi dwar il-fatt li l-iżvilupp rapidu ta' teknoloġiji ġodda li jserrħu fuq l-intelligence 

miżjuda, l-informatika konjittiva u s-sistemi newrali, ma jissemmix fl-Istrateġija Spazjali 

għall-Ewropa; 

38. Iqis li l-Istrateġija Spazjali għall-Ewropa tkopri biss il-futur qrib, u tonqos mill-ambizzjoni 

fir-rigward tal-possibilità ta' proġetti ġodda, viżjonarji u ta' mobilizzazzjoni, inkluż għall-

benefiċċju tal-ġestjoni tas-sajd intelliġenti. 

39. Iqis li l-Ewropa jeħtiġilha ssir mexxejja dinjija fil-qasam tat-teknoloġija spazjali "blu", 

permezz tal-implimentazzjoni, it-tnedija u t-titjib ulterjuri ta': 

 – Copernicus, li huwa importanti bl-għan li jiġu salvati l-ħajjiet fuq il-baħar u b'rabta 

mal-għargħar, 
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 – Galileo, is-sistema ta' navigazzjoni satellitari globali tal-Ewropa, 

 – EGNOS, is-sistema Ewropea ta' navigazzjoni b'kopertura ġeostazzjonarja, li diġà 

tipprovdi servizzi ta' navigazzjoni lill-utenti fuq il-baħar b'rabta mas-sikurezza ta' 

ħajjiet umani, 

 – drones "blu" kkontrollati bl-użu ta' data satellitari, li jistgħu jintużaw għal 

operazzjonijiet ta' salvataġġ fuq il-baħar, fuq il-kosta u fl-ibħra interni tal-Unjoni, bħal 

ma kiuen għamel ir-rebbieħ tal-Premju Satnav fl-2015. 
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