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Affarijiet Istituzzjonali u Esterni  

CULT Il-Kumitat dwar il-Kultura u l-Edukazzjoni 

DĠ COMM Id-Direttorat Ġenerali għall-Komunikazzjoni 

EACEA L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-
Kultura  

ECP Punt għall-Ewropa għaċ-Ċittadini 

EUR Euro 

JURI Il-Kumitat dwar l-Affarijiet Legali 

KESE Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

KtR Il-Kumitat tar-Reġjuni 

PE Il-Parlament Ewropew 

TEC Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea 

TFUE Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea  

TUE Trattat dwar l-Unjoni Ewropea 

UE L-Unjoni Ewropea 
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SOMMARJU EŻEKUTTIV 
Din in-nota għandha l-għan li tipprovdi ħarsa ġenerali fil-qosor u valutazzjoni kritika tal-
programm propost Ewropa għaċ-Ċittadini 2014-2020, li għandu l-għan li jsaħħaħ it-tifkira u 
l-parteċipazzjoni ċivika fl-Ewropa.   In-Nota tikkonsisti fil-partijiet kostituttivi li ġejjin:   
1) introduzzjoni li tiddeskrivi inizjattivi ta’ “ċittadinanza attiva” fil-passat u l-programm 

Ewropa għaċ-Ċittadini attwalment fis-seħħ;   
2) sommarju tal-proposta tal-Kummissjoni għal programm imġedded ta’ Ewropa għaċ-

Ċittadini;   
3) ħarsa ġenerali fil-qosor dwar kif intlaqgħet il-proposta mill-KESE, il-KtR u l-Kunsill, kif 

ukoll l-involviment leġiżlattiv tal-PE;   
4) eżaminazzjoni tal-programm propost f’termini ta’ qawwiet u nuqqasijiet; u 
5) serje ta’ rakkomandazzjonijiet għar-reviżjoni tal-proposta leġiżlattiva eżistenti.   

ad 1) Introduzzjoni: 
Wara li saru sejħiet kemm fit-Tampere (1999) u kif ukoll fil-Kunsill Ewropew ta’ Nizza 
(2000) għal djalogu iżjed miftuħ mas-soċjetà ċivili, inbeda l-ewwel programm ta’ azzjoni fil-
Komunità għall-promozzjoni ta’ Ċittadinanza Ewropea Attiva mill-Kunsill Ewropew f’Jannar 
2004 (Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/100/KE). Fid-dawl tan-nuqqas tal-proġett tal-Kostituzzjoni 
għall-Ewropa, iċ-Ċittadinanza Ewropea Attiva kienet segwita bil-programm l-Ewropa għaċ-
Ċittadini, stabbilit bid-Deċiżjoni 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew (PE) u l-Kunsill 
għall-perjodu 2007 sa 2013 b’pakkett finanzjarju globali ta’ EUR 215 miljun. 
 
Sabiex jintlaħqu l-għanijiet tiegħu, ġew implimentati erba’ tipi ta’ azzjoni fi ħdan il-
Programm mill-2006:   
 
Azzjoni 1: “Ċittadini Attivi għall-Ewropa”, li fiha żewġ miżuri ewlenin, jiġifieri:   

I. ġemellaġġ bejn l-ibliet u netwerking ta’ bliet f’ġemellaġġ, iddisinjata biex tistabbilixxi 
konnessjonijiet fil-livell lokali bejn muniċipalitajiet f’ġemellaġġ għat-trawwim ta’ 
skambji u kooperazzjoni;   

II. proġetti taċ-ċittadini u miżuri ta’ appoġġ, li jesploraw metodi innovattivi ta’ 
parteċipazzjoni miċ-ċittadini.   

 
Azzjoni 2: “Soċjetà Ċivili Attiva fl-Ewropa”, li tipprovdi appoġġ (strutturali) għal 
organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u gruppi ta’ riflessjoni (strutturali) li jorbtu flimkien liċ-
ċittadini u l-Unjoni Ewropea (UE). 
 
Azzjoni 3: “Flimkien għall-Ewropa”, magħmula minn tliet settijiet ta’ miżuri:  

I. avvenimenti b’viżibbiltà għolja u konferenzi madwar l-Ewropa ddisinjati biex iżidu s-
sens ta’ appertenenza tal-Ewropej fl-istess komunità;   

II. studji li jippermettu għal ftehim aħjar ta’ ċittadinanza attiva fil-livell Ewropew;   
III. għodod ta’ informazzjoni u tixrid.  

 
Azzjoni 4: “Tifkira Ewropea Attiva”, bl-għan li tippromwovi u tippreserva t-tifkira 
Ewropea attiva, speċifikament billi tisponsorizza proġetti mmirati li jikkommemoraw il-
vittmi tas-Soċjaliżmu Nazzjonali u l-Bolxeviżmu. 
 
L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-Ewropa għaċ-Ċittadini 2007-2013, li twettqet fl-
2010, ikkonfermat ir-rilevanza tal-Programm u ssuġġeriet valur miżjud ċar. Fl-istess ħin, 
madankollu, saret referenza għal numru ta’ nuqqasijiet u problemi, inkluż livell 
konsiderevoli ta’ domanda mhux milħuqa. Bħala rimedju għalihom, saru serje ta’ 
rakkomandazzjonijiet għal programm suċċessur possibbli, li jista’ jitqassar kif ġej:   
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1) Kisba ta’ iżjed fehim u proprjetà tal-UE billi jissaħħu l-konnessjonijiet bejn 
il-Programm min-naħa waħda, u min-naħa l-oħra kwistjonijiet ewlenin fis-
soċjetà u l-miri strateġiċi ewlenin u l-prijoritajiet poliċi tal-UE; 

2) Iżjed titjib u aġġustament tal-implimentazzjoni tal-programm, fost affarijiet 
oħra billi jinstab bilanċ aħjar bejn l-appoġġ lil partijiet interessati ewlenin u 
parteċipanti fuq skala żgħira, żieda ta’ finanzjament għall–Azzjonijiet ta’ Tifkira 
Ewropea Attiva u Soċjetà Ċivili Attiva, u l-iffaċilitar tal-proċess ta’ applikazzjoni;   

3) Kisba ta’ parteċipazzjoni iżjed bilanċjata billi jsir sforz kemm biex ikun hemm 
kontrobilanċ bejn diskrepanzi ġeografiċi eżistenti u kif ukoll żieda fl-involviment ta’ 
gruppi “li diffiċli li jintlaħqu”;   

4) Żieda fl-impatt tal-politika u l-midja ta’ attivitajiet appoġġjati mill-
Programm.  

ad 2) Il-Proposta tal-Kummissjoni għal Programm Ġdid ta’ Ewropa 
għaċ-Ċittadini (2014-2020): 

Il-“Proposta għal Regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi għall-perjodu 2014-2020 il-
programm ‘Ewropa għaċ-Ċittadini“ ġie formalment adottat f’Diċembru 2011 (COM(2011) 
884 final). “Tisħiħ tat-tifkira u titjib fil-kapaċità għal parteċipazzjoni ċivika fil-livell 
tal-Unjoni”(p. 3) hija definita bħala l-għan prinċipali tal-Programm propost.   Dan l-għan 
ġenerali huwa maqsum fi tnejn speċifiċi, jiġifieri li:   

a) Jistimula dibattitu, riflessjoni u kooperazzjoni dwar it-tifkira, l-integrazzjoni fl-Unjoni 
u l-istorja;   

b) Jiżviluppa l-fehim u l-kapaċità taċ-ċittadini li jipparteċipaw fil-proċess tat-tfassil tal-
politika tal-UE u jiżviluppa l-opportunitajiet għal solidarjetà, l-involviment fis-soċjetà 
u l-volontarjat fil-livell tal-UE.    

 
Biex jiġu indirizzati dawn l-għanijiet, huma previsti żewġ xejriet programmatiċi ewlenin:   

a) Tifkira u Ċittadinanza Ewropea  
b) Involviment Demokratiku u Parteċipazzjoni Ċivika   

 
L-attivitajiet orizzontali għal analiżi u tixrid tar-riżultati tal-proġett (“Valorizzazzjoni”) 
jissupplimentaw dawn iż-żewġ xejriet, li taħthom serje ta’ azzjonijiet huma ppjanati li jiġu 
appoġġjati: laqgħat bejn iċ-ċittadini u ġemellaġġ tal-ibliet, appoġġ għal organizzazzjonijiet 
ta’ “interess Ewropew ġenerali”, u dibattiti u studji dwar mumenti importanti fl-istorja 
Ewropea, biex inkunu semmejna ftit biss. L-aċċess għal dawn l-azzjonijiet huwa ddikjarat 
miftuħ lill-“partijiet interessati kollha li jippromwovu l-integrazzjoni Ewropea” 
(Artikolu 6 tal-Abbozz tar-Regolament). 
 
Rigward l-implimentazzjoni tal-Programm (Artikolu 8), l-adozzjoni ta’ programmi ta’ 
ħidma annwali mill-Kummissjoni hija prevista, filwaqt illi r-rwol ewlieni tal-Aġenzija 
Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura (EACEA) bħala l-korp amministrattiv 
ewlieni huwa kkonfermat. Sabiex ikun permess monitoraġġ effiċjenti, numru ta’ indikaturi 
huma speċifikati, li abbażi tagħhom jiġu kkalkulati l-progress tal-Programm u l-kisba tal-
għanijiet speċifiċi (eż. numru ta’ proġetti u kwalità tar-riżultati, numru ta’ parteċipanti 
involuti direttament, jew perċentwal ta' dawk li japplikaw għall-ewwel darba).   
 
Il-baġit globali previst għall-Programm huwa EUR 229 miljun, li minnhom EUR 206 miljun 
huma approprjazzjonijiet operazzjonali. Il-EUR 23 miljun li jifdal huma riservati għal 
“approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva”, li magħhom huma miżjuda 
EUR 10.423 miljun li mhumiex direttament inklużi fil-baġit iżda mwarrba taħt it-Titolu 5 tal-
Qafas Finanzjarju Multiannwali (“l-Amministrazzjoni”), biex b’hekk in-nefqiet 
amministrattivi globali jiżdiedu għal EUR 33.423 miljun. 
 
Mill-approprjazzjonijiet operazzjonali, it-total ta’ EUR 206 miljun huwa attribwit għat-tliet 
linji ta’ azzjoni ewlenin kif ġej:    
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 EUR 42.60 miljun (20.68%) għall-Azzjoni Nru. 1 (“Żieda ta’ għarfien dwar it-
tifkira, l-istorja, l-identità u l-għan tal-Unjoni permezz tal-istimulazzjoni ta' dibattitu, 
riflessjoni u netwerking"); 

 EUR 139.45 miljun (67.69%) għal Azzjoni Nru. 2 (“Inkoraġġiment ta’ 
parteċipazzjoni demokratika u ċivika taċ-ċittadini fil-livell tal-UE, billi jiġi żviluppat il-
fehim taċ-ċittadini tal-proċess tat-tfassil tal-politika tal-Unjoni u l-promozzjoni ta’ 
opportunitajiet għal involviment soċjali u volontarjat fil-livell tal-Unjoni”);   

 EUR 23.95 miljun (11.63%) għal Azzjoni Nru. 3 (“Analiżi, tixrid u 
valorizzazzjoni ta’ riżultati tal-proġett”). 

ad 3) Kif intlaqgħet il-Proposta mill-KESE, il-KtR u l-Kunsill, u l-
Involviment Leġiżlattiv tal-PE:   
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) huwa favur il-kontinwazzjoni tal-
programm Ewropa għaċ-Ċittadini abbażi tal-proposta tal-Kummissjoni, filwaqt li jitlob għal 
involviment iżjed qawwi tal-PE, il-KESE u l-Kumitat tar-Reġjuni fit-tfassil, il-monitoraġġ 
u l-evalwazzjoni tal-Programm (SOC/458 – EESC/2012/1583). It-tħassib ewlieni tal-KESE 
dwar il-proposta leġiżlattiva fil-forma preżenti tagħha huwa n-nuqqas ta’ pakkett 
finanzjarju suffiċjenti.   
 
Il-Kumitat tar-Reġjuni (KtR) esprima wkoll appoġġ ġenerali għall-proposta leġiżlattiva 
filwaqt li talab għal involviment iżjed attiv tal-partijiet interessati esterni (CoR 13/2012). 
B’differenza mill-KESE, il-KtR iqis li l-pakkett finanzjarju propost mill-Kummissjoni huwa 
suffiċjenti. B’referenza għas-suċċess ta’ skemi eżistenti, jitlob li parti tajba mill-baġit globali 
tkun dedikata għal attivitajiet ta’ ġemellaġġ bejn l-ibliet.    
 
Wara r-rapport lill-Kumitat tar-Rappreżentattivi Permamenti tiegħu, il-Kunsill kiseb 
approċċ ġenerali parzjali dwar il-proposta tal-Kummissjoni f'Mejju 2012. B’konformità 
mal-KESE u l-KtR, il-Kunsill jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni, u jfaħħar is-simplifikazzjoni 
tal-istruttura tal-Programm b’mod partikolari. Minkejja dan, qed jiġu suġġeriti bidliet fil-
proposta oriġinali, li jikkonċernaw 1) l-attivitajiet li għandhom jiġu ffinanzjati taħt il-
Programm, 2) aċċess għall-Programm, 3) dispożizzjonijiet implimentattivi, u 4) indikaturi li 
jkejlu l-impatt tal-Programm.  
 
Il-Proposta tal-Kummissjoni tiddikjara l-Artikolu 352 TFUE (Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea) bħala l-bażi legali unika għar-Regolament previst għal programm 
ġdid ta’ Ewropa għaċ-Ċittadini, biex b'hekk jipprovdi għal proċedura ta' kunsens li tagħti lill-
PE biss l-għażla li jaċċetta jew jiċħad, iżda li ma jemendax il-pożizzjoni tal-Kunsill. L-isforzi 
min-naħa tal-Parlament biex ikun hemm bidla għal bażi legali doppja li tinvolvi kemm l-
Artikolu 167 u kif ukoll l-Artikolu 352, biex b’hekk tkun provduta proċedura leġiżlattiva 
ordinarja, sa issa ma kellhomx success. Minkejja li s-Servizz Legali tal-Parlament 
argumenta mod ieħor, il-Kummissjoni u l-Kunsill iqisu l-għan ta’ “Tifkira u Ċittadinanza 
Ewropea” inċidentali għal dak ta’ “Involviment demokratiku u parteċipazzjoni ċivika”, biex 
b’hekk tiġi projbita l-applikazzjoni ta’ bażi legali doppja. Minkejja dan, il-Parlament 
iddeċieda li 1) jipproċedi bi “proċedura ta’ kodeċiżjoni virtwali” billi pprepara rapport formali 
li jinkludi rakkomandazzjonijiet għal modifiki u emendi, u 2) li jagħmel l-approvazzjoni 
tiegħu tal-verżjoni finali dipendenti fuq ix-xewqa tal-Kunsill li jilħaq kompromess.   

ad 4) Evalwazzjoni tal-Programm Propost:   
Kunċett sottostanti ta’ “ċittadinanza”: 
Il-proposta tal-Kummissjoni hija bbażata fuq kunċett ċiviku u repubblikan ta' 
ċittadinanza li jenfasizza n-natura politika tal-bniedem, u jqis iċ-ċittadinanza bħala 
proċess attiv. Filwaqt li l-għan li tiġi mħeġġa kultura ta’ parteċipazzjoni għandha tintlaqa’, l-
idea eċċessivament strumentali u b’dimensjoni waħda ta’ x’inhuma ċittadinanza attiva u 
l-involviment taċ-ċittadini jagħtu lok għal tħassib. Tali idea hija evidenti fit-tfassil tal-
programm kollu tal-Ewropa għaċ-Ċittadini lejn politiki tal-UE u b’mod speċjali l-proċess tat-
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tfassil tal-politika. Għaldaqstant, l-UE tesponi lilha nnifisha għal kritika possibbli li wara 
kollox, l-Ewropa għaċ-Ċittadini ma kienx maħsub biex jippromwovi kultura għanja u diversa 
ta’ ċittadinanza attiva, iżda mmirat biss bħala mezz għal awtopjattaforma tal-
istituzzjonijiet tal-UE.   
 
Disinn tal-programm: 
Id-disinn tal-programm fil-forma attwali tiegħu jidher asimettriku, bix-xejra tat-Tifkira li 
ċarament hija subordinata għax-xejra tal-Parteċipazzjoni Ċivika:   filwaqt li 20% biss tal-
approprjazzjonijiet operazzjonali globali huma bbaġitjati għal tal-ewwel, iżjed minn żewġ 
terzi huma rriservati għal dan tal-aħħar. Jista’ jiġi osservat ukoll żbilanċ li jikkonċerna l-
attenzjoni tematika fiż-żewġ xejriet. Dan japplika partikolarment għall-parti tat-Tifkira, 
fejn l-enfasi tal-attenzjoni huwa kważi esklussivament fuq il-kawżi tar-reġimi totalitarjani 
fl-istorja moderna tal-Ewropa u l-vittmi tagħha. It-tnaqqis tat-tifkira Ewropea għas-
Soċjaliżmu Nazzjonali u l-Bolxeviżmu mhux biss irawwem fehim storiku b’dimensjoni 
waħda, iżda hija wkoll detrimentali għall-ħolqien ta’ pubbliku Ewropew kritiku u lanqas ma 
jagħmel ġustizzja għall-kisbiet tal-integrazzjoni Ewropea sa mill-aħħar tas-snin 1940. 
Għaldaqstant, il-firxa ta’ proġetti li għandhom jiġu appoġġjati taħt ix-xejra tat-Tifkira tal-
Ewropa għaċ-Ċittadini għandha titwessa’. Id-disinn tat-tieni xejra tal-Programm jidher li 
huwa iżjed ibbilanċjat minn dak tal-ewwel, iżda madankollu jibbenefika minn ħarsa iżjed 
dettaljata ta’ sa fejn l-istrumenti suġġeriti huma adattati biex jintlaħqu l-għanijiet formulati, 
u l-valur miżjud rispettiv li azzjoni partikolari waħda jista’ jkollha fil-konfront tal-oħrajn.    
 
Ġestjoni u użu tal-programm:   
Wara l-implimentazzjoni ta’ serje ta’ miżuri ta’ simplifikazzjoni, l-istrutturi tal-ġestjoni 
tal-programm attwali tal-Ewropa għaċ-Ċittadini, li suppost li jittieħdu għall-Programm il-
ġdid, jidhru xierqa u effiċjenti biżżejjed. B’differenza mill-ġestjoni tal-programm suġġerit 
għall-Ewropa għaċ-Ċittadini 2014-2020, l-użu tiegħu jidher li fih in-nuqqasijiet.   
Ċertament li sar xi progress fil-programm attwali dwar il-proċess ta’ applikazzjoni, iżda 
l-ebda soluzzjonijiet sodisfaċenti ma huma evidenti fil-proposta leġiżlattiva rigward żewġ 
sfidi oħra mqajma fl-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu: 1) is-sejbien ta’ bilanċ aħjar bejn il-
partijiet interessati ewlenin li jappoġġjaw u l-parteċipanti fuq skala żgħira, 2) il-kisba ta’ 
parteċipazzjoni iżjed bilanċjata f’termini ta’ diskrepanzi ġeografiċi u l-involviment ta’ gruppi 
“li diffiċli jintlaħqu”. Għodda ewlenija biex jiġu indirizzati dawn l-isfidi tidher li hi strateġija 
ta’ komunikazzjoni ambizzjuża li tiġġenera għarfien pubbliku għall-Programm madwar l-
Ewropa u b’mod speċjali l-opportunitajiet mogħtija lil applikanti mhux istituzzjonali u 
inizjattivi fuq skala żgħira.   
 
Baġit: 
Il-pakkett finanzjarju għall-Ewropa għaċ-Ċittadini 2014-2020 jidher li mhux biżżejjed 
meta jiġu kkunsidrati l-għanijiet ambizzjużi, li għandhom jinkisbu. Il-baġit mhux biss ma 
joqrobx lejn il-kunċett simboliku ta’ “Euro għal kull ċittadin”, jew total ta’ 
EUR 495 milljun, li kien ġie mitlub fost oħrajn mill-Kunsill tal-Munċipalitajiet u r-Reġjuni 
(CEMR), iżda lanqas biss jaqbel mal-pakkett finanzjarju tal-programm attwali tal-Ewropa 
għaċ-Ċittadini, jekk l-ammont ikun aġġustat għall-inflazzjoni. F'dan l-isfond, żieda 
konsiderevoli tal-pakkett finanzjarju, kif mitlub ukoll fl-Opinjoni tal-KESE, tkun tidher li 
hija ta’ min ifaħħarha. 

ad 5) Rakkomandazzjonijiet u Konklużjonijiet:   
1) Rikonoxximent tal-importanza globali ta’ Programm rinnovat:   
Meta wieħed iqis is-suċċess tal-programm attwali l-Ewropa għaċ-Ċittadini (2007-2013) u l-
fatt li fil-preżent huwa l-uniku wieħed dedikat esklussivament għall-promozzjoni tal-
parteċipazzjoni ċivika u t-tifkira attiva fuq livell Ewropew, li jitkompla l-Programm f’forma 
jew oħra huwa rakkomandabbli ħafna. B’konsegwenza ta’ dan, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ 
ċaħda kompluta tal-proposta leġiżlattiva mill-PE trid issir bl-ikbar reqqa anke fil-każ li l-
Kunsill jirrifjuta li jikkunsidra s-suġġerimenti possibbli tal-Parlament għall-emenda tal-
abbozz tar-Regolament.   
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2) Twessigħ tal-kunċett sottostanti ta’ "ċittadinanza”:   
It-twessigħ tal-fehim ta’ ċittadinanza li jappoġġja l-proposta leġiżlattiva jidher li huwa 
neċessarju. S’issa, hemm prevalenti idea essenzjalment strumentali ta' xi tfisser iċ-
ċittadinanza u lejn xiex hija mmirata, li tiffoka prinċipalment fuq politiki tal-UE u l-proċess 
tat-tfassil tal-politika. Tali kunċett ma jagħtix il-każ il-ħafna forom ta' parteċipazzjoni ċivika 
u spirtu pubbliku li jistgħu jittieħdu. Huwa fl-interess innifsu tal-Istituzzjonijiet Ewropej li 
jkun hemm idea usa’ fil-proposta finali ta’ x’inhi ċ-“ċittadinanza” sabiex jiġi evitat li l-
Programm jiġi meqjus bħala għodda ta’ propaganda tal-UE.   
 
3) Korrezzjoni tal-iżbilanċi eżistenti fid-disinn tal-programm:   
Sabiex jiġu rrimedjati l-iżbilanċi eżistenti fid-disinn tal-programm u biex ma jkunx hemm l-
impressjoni li waħda miż-żewġ xejriet tematiċi hija biss żieda mal-oħra, hemm bżonn ta' 
distribuzzjoni iżjed bilanċjata tal-fondi. Tali bidla ssaħħaħ ukoll l-argument tal-PE għall-
applikazzjoni ta’ bażi legali doppja fir-rigward tal-proposta leġiżlattiva. Barra minn hekk, il-
programm attwali jitlob għal adattamenti tal-attenzjoni tematika, b’mod speċjali fi ħdan l-
ewwel Xejra (Tifkira), fejn is-suġġett u l-perjodu taż-żmien għandhom jitwessgħu lil hinn 
mis-Soċjaliżmu Nazzjonali u l-Bolxeviżmu.   
 
4) Kunsiderazzjoni iżjed konsistenti tar-riżultati tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-

terminu:    
Avolja l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu ħalliet il-marki tagħha fil-proposta leġiżlattiva 
ġdida, kunsiderazzjoni iżjed konxja tas-suġġerimenti magħmula f’din tal-ewwel tkun 
mixtieqa. Dan jgħodd b’mod partikolari għat-tisħiħ ta’ konnessjonijiet għal kwistjonijiet tas-
soċjetà ewlenin li huma meqjusa miċ-ċittadini bħala ta’ interess dirett għalihom, u l-kisba 
ta’ parteċipazzjoni iżjed bilanċjata fil-Programm.    
 
5) Żamma ta’ strutturi ta’ ġestjoni ċentralizzata filwaqt li jissaħħu l-ECPs: 
Bi tqabbil ma' programmi oħra amministrati ċentralment minn aġenzija eżekuttiva taħt is-
superviżjoni tal-Kummissjoni, il-programm attwali tal-Ewropa għaċ-Ċittadini jista’ jirreferi 
għal strutturi tal-ġestjoni pjuttost effiċjenti. Id-deċentralizzazzjoni mhijiex mistennija li 
twassal għal l-ebda ffrankar, u lanqas ma huwa evidenti li dan se jwassal fi kwalunkwe titjib 
kwalitattiv. Jidher li huwa iżjed promettenti li jittejbu l-“Punti għall-Ewropa għaċ-Ċittadini” 
(ECPs) milli jkun hemm deċentralizzazzjoni tal-ġestjoni tal-programm. Dan isaħħaħ l-
ankraġġ tal-Ewropa għaċ-Ċittadini fl-Istati Membri individwali u jikkontribwixxu għall-fama 
u l-aċċessibbiltà ġenerali tal-Programm fl-istess ħin. 
 
6) Żieda fl-użu tal-Programm:   
Għandha tiġi prevista żieda oħra fl-użu tal-Programm fil-futur b’mod speċjali għal ċittadini 
individwali. Għal dan il-għan, għandhom jingħataw inċentivi ċari għal inizjattivi fuq skala 
żgħira u minn isfel għal fuq, u ċertu perċentwal ta’ fondi jistgħu jkunu rriservati għal tali 
inizjattivi mhux istituzzjonali. Barra minn hekk, għandha tingħata iżjed attenzjoni għall-
involviment iżjed attiv ta’ gruppi li “diffiċli jintlaħqu”, li huwa dikjarat bħala oġġettiv 
minkejja li s’issa għad m’hemmx strateġija korrispondenti biex jintlaħaq.   
 
7) Enfażi iżjed qawwi fuq il-komunikazzjoni u l-użu mmirat tal-baġit relatat:  
Filwaqt li tiġi rikonoxxuta l-importanza ewlenija ta’ strateġija ta’ komunikazzjoni xierqa 
għas-suċċess tal-Programm, ir-rwol tal-komunikazzjoni għandu jiġi enfasizzat b’mod iżjed 
deċiżiv fir-Regolament. Sabiex jiġu evitati kwalunkwe infieq u approprjazzjoni ħażina 
potenzjali tal-fondi previsti għal azzjonijiet ta’ komunikazzjoni, l-użu ta' dawn il-fondi għall-
politika tal-komunikazzjoni ġenerali tal-Kummissjoni għandu jiġi evitat. 
 
8) Żieda fil-pakkett finanzjarju:   
Għandha tiġi mfittxija żieda konsiderevoli tal-pakkett finanzjarju globali għall-Ewropa għaċ-
Ċittadini. Tali żieda tidher ġustifikabbli jekk ir-rwol ewlieni tal–Programm fl-“edukazzjoni 
ċivika” tal-Ewropa u r-rabta tal-UE maċ-ċittadini tagħha titqies b’rabta mad-daqs tal-
Ewropa għaċ-Ċittadini, li huwa negliġibbli meta mqabbel ma’ programmi oħra u l-baġit tal-
UE b’mod ġenerali.  


	ad 1) Introduzzjoni:
	ad 2) Il-Proposta tal-Kummissjoni għal Programm Ġdid ta’ Ewropa għaċ-Ċittadini (2014-2020):
	ad 3) Kif intlaqgħet il-Proposta mill-KESE, il-KtR u l-Kunsill, u l-Involviment Leġiżlattiv tal-PE:  
	ad 4) Evalwazzjoni tal-Programm Propost:  
	Kunċett sottostanti ta’ “ċittadinanza”:
	Disinn tal-programm:
	Ġestjoni u użu tal-programm:  
	Baġit:

	ad 5) Rakkomandazzjonijiet u Konklużjonijiet:  

