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Stqarrija għall-Istampa 
Il-Lussemburgu, il-21 ta’ April 2021 

L-użu tas-servizzi spazjali tal-UE 
jeħtieġ spinta oħra  
Skont rapport speċjali li ġie ppubblikat illum mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA), l-Unjoni 
Ewropea ma għamlitx biżżejjed biex tisfrutta l-potenzjal sħiħ tal-programmi spazjali tagħha. 
Filwaqt li l-programmi bis-satellita Galileo u Copernicus inpartikolari jipprovdu servizzi u data 
siewja, huma meħtieġa aktar sforzi għall-kapitalizzazzjoni fuq l-investiment sinifikanti li sar (sa 
issa madwar EUR 18-il biljun) u biex jiġu ottimizzati l-benefiċċji li dawn iġibu liċ-ċittadini u lill-
ekonomija. L-awdituri jappellaw għal strateġija komprensiva, azzjonijiet aktar immirati u użu 
aħjar tal-qafas regolatorju biex l-adozzjoni tas-servizzi tiġi appoġġata b’mod effiċjenti. 

Attwalment l-UE għandha tliet programmi spazjali, li tnejn minnhom jirrappreżentaw il-parti l-
kbira tal-investiment: Copernicus, li jipprovdi data minn satelliti ta’ osservazzjoni tad-dinja, u 
Galileo, sistema globali ta’ navigazzjoni u pożizzjonament bis-satellita. Sa tmiem l-2020, l-UE 
nefqet EUR 18.3 biljun fuq il-programmi spazjali tagħha. Għall-perjodu 2021-2027, hija allokat 
aktar minn EUR 14-il biljun. Fl-istrateġija tagħha tal-2016, il-Kummissjoni għamlet ħilitha biex 
timmassimizza l-benefiċċji ekonomiċi u soċjetali pprovduti mill-programmi spazjali Ewropej. 
Madankollu, hija ma ddefinietx liema benefiċċji kienu qed jiġu mfittxija. Lanqas ma stabbiliet miri 
u skedi ta’ żmien ċari li jispjegaw dak li għandu jinkiseb, u sa meta. 

“Mil-lat teknoloġiku, l-UE rnexxielha ssir parteċipant globali f’termini ta’ servizzi ta’ osservazzjoni 
tad-dinja u servizzi tan-navigazzjoni bbażati fl-ispazju. Iżda l-UE ma għandhiex approċċ 
komprensiv għall-appoġġ tal-adozzjoni tas-servizzi spazjali tagħha biex tikkapitalizza bis-sħiħ fuq 
l-investiment pubbliku sinifikanti li sar”, qal Mihails Kozlovs, il-Membru tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri responsabbli għar-rapport. “Billi l-biċċa l-kbira mill-miżuri għall-perjodu 2021-2027 għad 
iridu jiġu varati, nittamaw li l-awditu tagħna jimmarka l-għadd tal-ħin qabel il-ħruġ ta’ sett ġdid 
ta’ azzjonijiet li jistgħu jgħinu b’mod effiċjenti lill-UE biex taħsad il-benefiċċji sħaħ ta’ dawn l-assi 
siewja.” 

L-awdituri tal-UE sabu li l-approċċ tal-Kummissjoni għall-valutazzjoni tal-firxa tal-benefiċċji 
potenzjali kellu għadd ta’ nuqqasijiet. B’riżultat ta’ dan, l-impatt ekonomiku fuq it-tkabbir u l-
impjiegi kif ukoll il-benefiċċji kumplessivi reali tal-programmi mhumiex magħrufa, u jista’ jkun li 
ġew stmati b’mod eċċessiv jew b’mod insuffiċjenti.  
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L-awdituri josservaw li l-programm Galileo kien diġà ddewwem bi tmien snin meta mqabbel mal-
pjanijiet inizjali meta l-operazzjonijiet bdew fl-2016. Minkejja dan, reċentement sar progress 
tajjeb fl-introduzzjoni ta’ riċevituri kompatibbli ma’ Galileo u b’hekk fl-abilitazzjoni tal-adozzjoni 
f’segmenti rilevanti tas-suq: pereżempju, smartphones jew applikazzjonijiet tal-karozzi. 
Madankollu, is-sistema tal-GPS tal-Istati Uniti, li hija l-ewwel sistema globali dinjija ta’ 
navigazzjoni bis-satellita, għad għandha penetrazzjoni qawwija fis-suq, u jrid jgħaddi ż-żmien 
sakemm l-utenti jadottaw Galileo b’mod aktar mifrux. Dan huwa aggravat minn dewmien 
rikorrenti: għalkemm Galileo għandu karatteristiċi li sistemi oħra ma jistgħux jipprovdu, dawn 
għadhom mhumiex disponibbli bis-sħiħ.  

L-awdituri sabu wkoll li bosta azzjonijiet ewlenin biex jiġi promoss l-użu tad-data ta’ Copernicus 
fl-UE kollha ma kinux immirati b’mod suffiċjenti, jew ma kinux wasslu ż-żieda li kienet mixtieqa 
f’dak li jirrigwarda l-adozzjoni. Jeħtieġ li l-applikazzjonijiet jintużaw b’mod aktar mifrux milli fis-
settur spazjali biex ikollhom l-effett sħiħ tagħhom, iżda l-użu tagħhom għadu fil-biċċa l-kbira 
ristrett għall-esperti u x-xjenzjati. L-aċċess għad-data ta’ Copernicus tjieb, iżda għadu jiġu 
pprovdut permezz ta’ wisq pjattaformi differenti, u għad ma hemmx viżjoni fuq terminu twil għal 
aċċess effiċjenti għad-data. 

Fl-istrateġija Spazjali għall-Ewropa tagħha tal-2016, il-Kummissjoni għamlet impenn ukoll li tieħu 
miżuri regolatorji biex tistimula l-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet spazjali. Madankollu ftit li xejn kien 
hemm azzjoni fl-identifikazzjoni ta’ ostakli regolatorji jew amministrattivi li jistgħu jfixklu l-użu 
tas-servizzi spazjali. L-awdituri jwissu li l-Kummissjoni ħadet vantaġġ biss parzjalment mill-
potenzjal li tippromwovi dawn is-servizzi fil-leġiżlazzjoni jew fl-istandards tal-UE, u li għad fadal 
lakuni sinifikanti fil-promozzjoni tal-użu tal-programmi spazjali tal-UE fil-leġiżlazzjoni tal-UE jew fl-
istandards internazzjonali. F’ħafna oqsma rilevanti, pereżempju t-trasport bit-triq u l-loġistika, il-
karozzi awtonomi u d-droni, ir-regolamentazzjoni hija fl-aħjar każ inkompleta, u fl-agħar każ 
totalment assenti.  

Informazzjoni ġenerali  

Il-Kummissjoni Ewropea, l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ESA), u diversi entitajiet oħra tal-UE u mhux 
tal-UE jikkondividu l-ġestjoni tal-programmi spazjali tal-UE f’kooperazzjoni mal-Istati Membri.  

Attwalment, l-UE għandha tliet programmi spazjali emblematiċi: Copernicus, l-akbar programm 
ta’ osservazzjoni tad-dinja li jeżisti fid-dinja; Galileo, is-sistema globali ta’ navigazzjoni bis-satellita 
(GNSS) tal-Ewropa; u EGNOS, is-Sistema Ewropea ta’ Navigazzjoni b’Kopertura Ġeostazzjonarja. 
Minħabba l-ambitu speċifiku ħafna tagħha u s-sinifikanza finanzjarja limitata tagħha, EGNOS ma 
ġietx inkluża fl-ambitu ta’ dan l-awditu.  

Ir-Rapport Speċjali Nru 7/2021: “Il-programmi spazjali tal-UE Galileo u Copernicus: is-servizzi ġew 
varati, iżda l-adozzjoni teħtieġ spinta ulterjuri” huwa attwalment disponibbli bl-Ingliż fuq is-sit 
web tal-QEA (eca.europa.eu). Lingwi oħra tal-UE se jkunu disponibbli f’qasir żmien. 
Is-sena li għaddiet, il-QEA ppubblikat rapport dwar l-użu ta’ teknoloġiji ġodda ta’ immaġni għall-
monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni.  

http://www.eca.europa.eu/mt/Pages/ecadefault.aspx
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=52913
https://www.eca.europa.eu/mt/Pages/DocItem.aspx?did=52913
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Il-QEA tippreżenta r-rapporti speċjali tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill tal-UE, kif ukoll 
lil partijiet interessati oħra bħall-parlamenti nazzjonali, il-partijiet ikkonċernati tal-industrija u r-
rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Il-maġġoranza l-kbira tar-rakkomandazzjonijiet li jsiru fir-rapporti 
jiddaħħlu fil-prattika. 
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