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DEĊIŻJONI Nru.../ 2006 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

ta'

li tistabbilixxi 

l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini"

għall-promozzjoni ta' ċittadinanza Ewropea attiva għall-perijodu 2007-2013

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikoli 151 

u 308 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew1,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni2,

Waqt li jaġixxu skond il-proċedura stabbilita fl-Artikolu 251 tat-Trattat3,

  

1 ĠU C 28, 3.2.2006, p. 29.
2 ĠU C 115, 16.5.2006, p. 81.
3 Opinjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta' April 2006 (għadha mhijiex ippubblikata fil-

Ġurnal Uffiċjali), Posizzjoni Komuni tal-Kunsill ta' … (għadha mhijiex ippubblikata fil-
Ġurnal Uffiċjali) u Posizzjoni tal-Parlament Ewropew ta' … (għadha mhijiex ippubblikata 
fil-Ġurnal Uffiċjali).
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Billi:

(1) It-Trattat jistabbilixxi ċittadinanza ta' l-Unjoni, li tikkomplimenta ċ-ċittadinanza nazzjonali 

ta' l-Istati Membri rispettivi. Hija element importanti fit-tisħiħ u s-salvagwardja tal-proċess 

ta' l-integrazzjoni Ewropea.

(2) Il-Komunità għandha tagħmel liċ-ċittadini konxji bis-sħiħ taċ-ċittadinanza Ewropea 

tagħhom, il-benefiċċji tagħha kif ukoll id-drittijiet u l-obbligi tagħha, li għandhom jiġu 

promossi b'kont dovut għas-sussidjarjetà u fl-interess tal-koeżjoni.

(3) Huwa speċjalment urġenti li ċ-ċittadini Ewropej isiru konxji bis-sħiħ taċ-ċittadinanza 

tagħhom ta' l-Unjoni Ewropea fil-kuntest tar-riflessjoni wiesgħa dwar il-ġejjieni ta' l-

Ewropa mniedi mill-Kunsill Ewropew ta' Brussell tas-16 u s-17 ta' Ġunju 2005. Il-

programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" għandu għalhekk jikkomplimenta, mingħajr 

sovrapposizzjoni, inizjattivi oħra meħuda f'dan il-kuntest.

(4) Biex iċ-ċittadini jagħtu l-appoġġ sħiħ tagħhom lill-integrazzjoni Ewropea, għandu jkun 

hemm enfasi akbar fuq il-valuri, l-istorja u l-kultura komuni tagħhom bħala elementi 

prinċipali tas-sħubija tagħhom f’soċjetà mibnija fuq il-prinċipji tal-libertà, id-demokrazija 

u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, id-diversità kulturali, it-tolleranza u s-solidarjetà, 

b'konformità mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni Ewropea1 pproklamata fis-

7 ta' Diċembru 2000.

(5) It-tħeġġiġ ta' ċittadinanza attiva huwa element ċentrali fit-tisħiħ mhux biss tal-ġlieda kontra 

r-razziżmu, il-ksenofobija u l-intolleranza iżda wkoll tal-koeżjoni u l-iżvilupp tad-

demokrazija.

(6) Fil-kuntest ta' l-istrateġija ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni ta' l-UE, għandhom jiġu 

żgurati d-disseminazzjoni wiesgħa u l-impatt għoli ta' l-attivitajiet appoġġati permezz tal-

programm.

  

1 ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
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(7) Biex l-Ewropa tinġieb eqreb lejn iċ-ċittadini tagħha u sabiex dawn ikunu jistgħu jieħdu 

sehem b’mod sħiħ fil-bini ta’ Ewropa dejjem eqreb, jeħtieġ li jiġu indirizzati ċ-ċittadini u r-

residenti ġuridiċi kollha fil-pajjiżi parteċipanti u li jiġu involuti fi skambji u attivitajiet ta' 

kooperazzjoni transnazzjonali, b'kontribut għall-iżvilupp ta' sens ta’ appartenenza għall-

ideali Ewropej komuni.

(8) Il-Parlament Ewropew, f'Riżoluzzjoni adottata fl-1988 , qies li huwa mixtieq li jsir sforz 

kbir sabiex jiżdiedu l-kuntatti bejn iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri differenti u ddikjara li 

appoġġ speċifiku mill-Unjoni Ewropea għall-iżvilupp ta’ skemi ta’ ġemellaġġ bejn 

muniċipalitajiet fi Stati Membri differenti kien kemm razzjonali kif ukoll mixtieq.

(9) Il-Kunsill Ewropew għaraf f’diversi okkażjonijiet il-ħtieġa li jġib lill-Unjoni Ewropea u l-

istituzzjonijiet tagħha eqreb lejn iċ-ċittadini ta’ l-Istati Membri. Hu ħeġġeġ lill-

istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni sabiex iżommu u jrawmu djalogu miftuħ, trasparenti u regolari 

mas-soċjetà ċivili organizzata, u hekk jippromwovu l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fil-ħajja 

pubblika u fit-teħid tad-deċiżjonijiet, filwaqt li jenfasizza l-valuri essenzjali li huma 

kondiviżi miċ-ċittadini ta’ l-Ewropa.

(10) Fid-Deċiżjoni tiegħu 2004/100/KE tas-26 ta’ Jannar 2004 il-Kunsill stabbilixxa programm 

ta’ azzjoni tal-Komunità sabiex jinkoraġġixxi ċittadinanza attiva Ewropea (parteċipazzjoni 

ċivika)1, programm ta' azzjoni li kkonferma l-ħtieġa li jitmexxa djalogu sostnut ma’ 

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u muniċipalitajiet u sabiex jagħti appoġġ lill-

involviment attiv taċ-ċittadini.

  

1 ĠU L 30, 4.2.2004, p. 6.
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(11) Proġetti taċ-ċittadini b'dimensjoni transnazzjonali u trans-settorjali huma għodda 

importanti sabiex jintlaħqu ċ-ċittadini u tiġi promossa l-kuxjenza Ewropea, l-integrazzjoni 

politika Ewropea, l-inklużjoni soċjali u l-fehim reċiproku.

(12) Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali 

huma elementi importanti ta' parteċipazzjoni attiva taċ-ċittadini fis-soċjetà u jgħinu sabiex 

jitrawwmu l-aspetti kollha tal-ħajja pubblika. Huma wkoll intermedjarji bejn l-Ewropa u ċ-

ċittadini tagħha. Il-kooperazzjoni transnazzjonali tagħhom għandha għalhekk tiġi promossa 

u mħeġġa.

(13) L-organizzazzjonijiet ta’ riċerka fil-politika pubblika Ewropea jistgħu jipprovdu ideat u 

riflessjonijiet li jippromwovu d-dibattitu fil-livell Ewropew. Huwa għalhekk ukoll 

kunsiljabbli li jiġu appoġġati, bħala rabta bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċ-ċittadini, 

attivitajiet li jirriflettu l-impenn tagħhom lejn il-ħolqien ta' identità u ċittadinanza Ewropea, 

billi jiġu stabbiliti proċeduri bi kriterji trasparenti sabiex jiġu promossi networks għal 

informazzjoni u skambju.

(14) Jaqbel ukoll li tiġi segwita l-azzjoni mibdija mill-Unjoni Ewropea fil-kuntest tad-Deċiżjoni 

Nru 792/2004/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' April 2004 li tistabbilixxi 

programm ta' azzjoni Komunitarju għall-promozzjoni ta' korpi attivi fil-livell Ewropew fil-

qasam tal-kultura1 għall-preservazzjoni u l-kommemorazzjoni tas-siti u l-arkivji prinċipali 

assoċjati mad-deportazzjonijiet. Għarfien tad-dimensjonijiet sħaħ u l-konsegwenzi traġiċi 

tat-tieni gwerra dinjija jista' b'hekk jinżammu u tiġi promossa tifkira universali, bħala mezz 

għas-superazzjoni ta' l-imgħoddi u l-bini tal-futur.

(15) Id-Dikjarazzjoni dwar l-Isports adottata mill-Kunsill Ewropew ta'Nizza tas-7 sad-9 ta'

Diċembru 2000 innotat li, "minkejja li ma għandha l-ebda setgħa diretta f'dan il-qasam, il-

Komunità għandha, fl-azzjoni tagħha taħt id-diversi disposizzjonijiet tat-Trattati, tieħu kont 

tal-funzjonijiet soċjali, edukattivi u kulturali inerenti fl-isport."

  

1 ĠU L 138, 30.4.2004, p.40.
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(16) Għandha tingħata attenzjoni speċjali lill-integrazzjoni bbilanċjata taċ-ċittadini u l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-Istati Membri kollha fi proġetti u attivitajiet li 

jmorru lil hinn mill-fruntieri nazzjonali.

(17) Il-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi ta’ l-EFTA li huma parti fil-Ftehim taż-ŻEE huma 

rikonoxxuti bħala parteċipanti potenzjali fil-programmi tal-Komunità, skond il-ftehim li 

kienu konklużi ma' dawk il-pajjiżi.

(18) Il-Kunsill Ewropew ta’ Tessaloniki tad-19 u l-20 ta’ Ġunju 2003 adotta l-“Aġenda ta’ 

Tessaloniki għall-Balkani tal-Punent: il-mixja lejn integrazzjoni Ewropea”, li stiednet lill-

pajjiżi tal-Balkani tal-Punent biex jieħdu sehem fi programmi u aġenziji Komunitarji; 

għalhekk, il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent għandhom jiġu rikonoxxuti bħala parteċipanti 

potenzjali fi programmi Komunitarji.

(19) Il-programm għandu jiġi monitorjat regolarment u evalwat b'mod indipendenti 

f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni u l-Istati Membri sabiex ikunu possibbli l-aġġustamenti 

mill-ġdid li huma meħtieġa jekk il-miżuri se jiġu implimentati kif suppost.

(20) Il-proċeduri għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programm għandhom jagħmlu użu minn 

objettivi u indikaturi li huma speċifiċi, li jstgħu jitkejlu, li jistgħu jinkisbu, li huma 

relevanti u li jkunu f'waqthom.
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(21) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta’ Ġunju 2002 dwar ir-

Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej1 (minn 

issa ’l quddiem “ir-Regolament Finanzjarju”) u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE, 

Euratom) Nru 2342/2002 tat-23 ta’ Diċembru 2002 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-

implimentazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill 1605/200222, li jissalvagwardja l-interessi 

finanzjarji tal-Komunità, għandhom ikunu applikati billi wieħed iqis il-prinċipji tas-

sempliċità u tal-konsistenza fl-għażla ta’ l-istrumenti tal-baġit, limitu fuq in-numru ta’ 

każijiet fejn il-Kummissjoni jibqa’ jkollha responsabbiltà diretta għall-implimentazzjoni u 

t-tmexxija tagħhom, u l-proporzjonalità meħtieġa bejn l-ammont ta’ riżorsi u l-piż 

amministrattiv relatat ma’ l-użu tagħhom.

(22) Għandhom jittieħdu wkoll miżuri xierqa sabiex ma jitħallewx isiru irregolaritajiet u frodi u 

biex jiġu rkuprati fondi mitlufa jew imħallsa jew użati ħażin.

(23) B'segwitu tal-prinċipju ta' ġestjoni finanzjarja soda, l-implimentazzjoni tal-programm tista' 

tiġi ssimplifikata b'rikors għal finanzjament f'somma waħda, fir-rigward jew ta' appoġġ 

mogħti lill-parteċipanti tal-programm inkella ta' appoġġ Komunitarju għall-istrutturi 

stabbiliti fil-livell nazzjonali għall-amministrazzjoni tal-programm.

(24) Id-Deċiżjoni tistabbilixxi għat-tul kollu tal-programm, pakkett finanzjarju li se jkun il-punt 

primarju ta’ referenza għall-awtorità tal-baġit fi ħdan it-tifsira tal-punt 37 tal-Ftehim 

Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-

Kummissjoni dwar dixxiplina tal-baġit u l-ġestjoni finanzjarja soda tal-baġit33, għall-

awtorità tal-baġit matul il-proċedura annwali tal-baġit.

  

1 ĠU L 248, 16.9.2002, p. 1.
2 ĠU L 357, 31.12.2002, p. 1. Regolament kif emendat bir-Regolament (KE, Euratom) Nru 

1261/2005 (ĠU L 201, 2.8.2005, p. 3). 
3 ĠU C 139, 14.6.2006, p. 1.
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(25) Ladarba l-objettivi ta' din id-Deċiżjoni ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri u jistgħu għalhekk, minħabba n-natura transnazzjonali u multilaterali ta’ l-

azzjonijiet u l-miżuri tal-programm, jinkisbu aħjar fil-livell Komunitarju, il-Komunità 

tista’ tadotta miżuri skond il-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat. 

Skond il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif imsemmi f’dak l-Artikolu, din id-Deċiżjoni ma 

tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu dawk l-objettivi.

(26) Il-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni ta’ din id-Deċiżjoni għandhom jiġu adottati 

skond id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta’ Ġunju 1999 li tistabbilixxi l-

proċeduri għall-eżerċizzju tas-setgħat implimentattivi mogħtija lill-Kummissjoni1.

(27) Il-miżuri transizzjonali sabiex ikunu monitorjati azzjonijiet li nbdew qabel il-31 ta’ 

Diċembru 2006 għandhom jiġu adottati, skond id-Deċiżjoni 2004/100/KE,

IDDEĊIDEW KIF ĠEJ:

Artikolu 1

Suġġett u kamp ta' applikazzjoni tal-programm

1. Din id-Deċiżjoni tistabbilixxi l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini" (minn hawn 'il 

quddiem imsejjaħ "il-programm") għall-perijodu mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ 

Diċembru 2013.

  

1 ĠU L 184, 17.7.1999, p. 23.
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2. Il-programm għandu jikkontribwixxi għall-objettivi ġenerali li ġejjin:

(a) li ċ-ċittadini jingħataw l-opportunità li jinteraġixxu u jieħdu sehem fil-bini ta' Ewropa 

dejjem eqreb, li hija demokratika u orjentata lejn id-dinja, magħquda fid-diversità 

kulturali tagħha u arrikkita minnha, u b'hekk tiġi żviluppata ċ-ċittadinanza ta' l-

Unjoni Ewropea;

(b) li jiġi żviluppat sens ta' identità Ewropea, ibbażat fuq il-valuri, l-istorja u l-kultura 

komuni;

(ċ) li jiġi mrawwem sens ta' propjetà fil-konfront ta' l-Unjoni Ewropea fost iċ-ċittadini 

tagħha;

(d) li jiġi msaħħaħ il-ftehim reċiproku bejn iċ-ċittadini Ewropej b'rispett għad-diversità 

kulturali u lingwistika u bil-promozzjoni tagħha, filwaqt li jkun hemm kontribut għal 

djalogu interkulturali.

Artikolu 2

Objettivi speċifiċi tal-programm

Il-programm għandu jkollu l-objettivi speċifiċi li ġejjin b'konformità ma' l-għanijiet fundamentali 

tat-Trattat, li għandhom jiġu implimentati fuq bażi transnazzjonali:

(a) jinġiebu flimkien nies minn komunitajiet lokali minn madwar l-Ewropa sabiex 

jikkondividu u jiskambjaw esperjenzi, opinjonijiet u valuri, sabiex jitgħallmu mill-istorja u 

jibnu għall-ġejjieni;

(b) jittrawmu azzjoni, dibattitu u riflessjoni relatati maċ-ċittadinanza Ewropea u d-

demokrazija, valuri kondiviżi, storja u kultura komuni permezz ta’ kooperazzjoni bejn l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew;

(ċ) l-Ewropa tinġieb eqreb taċ-ċittadini tagħha permezz tal-promozzjoni tal-valuri u l-kisbiet 

ta' l-Ewropa, filwaqt li tinżamm il-memorja ta' l-imgħoddi tagħha;
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(d) tiġi mħeġġa l-interazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-

pajjiżi parteċipanti kollha, filwaqt li jkun hemm kontribut għad-djalogu interkulturali u 

tingħata prominenza kemm lid-diversità kif ukoll lill-għaqda ta' l-Ewropa, b'attenzjoni 

partikolari għall-attivitajiet immirati lejn l-iżvilupp ta' rabtiet eqreb bejn iċ-ċittadini mill-

Istati Membri ta' l-Unjoni Ewropea kif kostitwita fit-30 ta' April 2004 u dawk l-Istati 

Membri li aderew minn dak iż-żmien 'il hawn.

Artikolu 3

Azzjonijiet

1. L-objettivi tal-programm għandhom jiġu segwiti permezz ta’ appoġġ għall-azzjonijiet li 

ġejjin, li dettalji dwarhom jinsabu fil-Parti I ta’ l-Anness:

(a) Ċittadini attivi għall-Ewropa, li tikkonsisti f’dan li ġej:

– ġemellaġġ bejn l-ibliet;

– proġetti taċ-ċittadini u miżuri ta’ appoġġ;

(b) Soċjetà ċivili attiva fl-Ewropa, li tikkonsisti f’dan li ġej:

– appoġġ strutturali għall-organizzazzjonijiet tar-riċerka fil-politika pubblika 

Ewropea (think-tanks);

– appoġġ strutturali għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell 

Ewropew;

– appoġġ għal proġetti mibdija minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;
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(ċ) Flimkien għall-Ewropa, li tikkonsisti f’dan li ġej:

– avvenimenti b'viżibilità għolja, bħal kommemorazzjonijiet, għotjiet, 

avvenimenti artistiċi, konferenzi madwar l-Ewropa;

– studji, sondaġġi u stħarriġ ta’ l-opinjoni pubblika;

– għodda ta’ informazzjoni u disseminazzjoni;

(d) Tifkira Ewropea Attiva, li tikkonsisti fi:

– il-preservazzjoni tas-siti u l-arkivji prinċipali assoċjati mad-deportazzjonijiet u 

l-kommemorazzjoni tal-vittmi.

2. F’kull azzjoni, tista’ tingħata prijorità lill-integrazzjoni bilanċjata taċ-ċittadini u ta’ l-

organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili mill-Istati Membri kollha, kif previst fl-objettiv 

speċifiku fl-Artikolu 2 d).

Artikolu 4

Forom ta' miżuri Komunitarji

1. Il-miżuri Komunitarji jistgħu jieħdu l-forma ta’ għotjiet jew ta' kuntratti ta’ akkwist 

pubbliku.

2. Għotjiet Komunitarji jistgħu jiġu pprovduti permezz ta’ forom speċifiċi bħal għotjiet 

operattivi, għotjiet ta' azzjoni, boroż ta’ studju, premjijiet.

3. Il-kuntratti ta’ appalti pubbliċi se jkopru x-xiri ta’ servizzi, per eżempju għall-

organizzazzjoni ta’ avvenimenti, studji u riċerka, għodda ta’ informazzjoni u ta' 

disseminazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni.
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4. Sabiex ikunu eliġibbli għal għotja Komunitarja, il-benefiċjarji għandhom jissodisfaw ir-

rekwiżiti li jidhru fil-Parti II ta’ l-Anness.

Artikolu 5

Parteċipazzjoni fil-programm

Il-programm għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi li ġejjin, minn issa ’l quddiem 

imsejħa l-“pajjiżi parteċipanti”:

(a) l-Istati Membri;

(b) il-pajjiżi ta’ l-EFTA li huma parti għall-Ftehim taż-ŻEE, skond id-disposizzjonijiet ta’ dak 

il-Ftehim.

(ċ) il-pajjiżi kandidati li jkunu qed jibbenefikaw minn strateġija ta' qabel l-adeżjoni, skond il-

prinċipji ġenerali u l-kriterji u l-kondizzjonijiet ġenerali mniżżlin fil-ftehim kwadri 

konklużi ma' dawn il-pajjiżi għall-parteċipazzjoni tagħhom fi programmi Komunitarji;

(d) il-pajjiżi tal-Balkani tal-punent, skond l-arranġamenti li jridu jiġu stabbiliti ma’ dawn il-

pajjiżi taħt il-ftehim kwadri dwar il-prinċipji ġenerali għall-parteċipazzjoni tagħhom fi 

programmi Komunitarji.
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Artikolu 6

Aċċess għall-programm

Il-programm għandu jkun miftuħ għall-partijiet interessati kollha li jippromwovu ċittadinanza attiva 

Ewropea, b’mod partikolari awtoritajiet u organizzazzjonijiet lokali, organizzazzjonijiet ta’ riċerka 

fil-politika pubblika Ewropea (think-tanks), gruppi taċ-ċittadini u organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili oħra.

Artikolu 7

Kooperazzjoni ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali

Il-programm jista’ jkopri attivitajiet konġunti u innovattivi fil-qasam taċ-ċittadinanza Ewropea 

attiva, ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti bħall-Kunsill ta’ l-Ewropa u l-UNESCO, 

abbażi ta’ kontributi konġunti u skond ir-Regolament Finanzjarju u r-regoli diversi ta’ kull 

istituzzjoni jew organizzazzjoni.

Artikolu 8

Miżuri implimentattivi

1. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-programm 

skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Anness.
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2. Il-miżuri li ġejjin għandhom jiġu adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(2):

(a) l-arranġamenti għall-implimentazzjoni tal-programm, inkluż il-pjan ta' ħidma 

annwali, il-kriterji ta' l-għażla u l-proċeduri ta' l-għażla;

(b) il-bilanċ ġenerali bejn id-diversi azzjonijiet tal-programm;

(ċ) il-proċeduri għall-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-programm.

(d) l-appoġġ finanzjarju (ammont, tul ta' żmien, distribuzzjoni u benefiċjarji) ipprovdut 

mill-Komunità fir-rigward ta' l-għotjiet operattivi kollha, il-ftehim multi-annwali ta' 

ġemellaġġ taħt l-Azzjoni 1 u avvenimenti b'viżibilità għolja taħt l-Azzjoni 3.

3. Il-miżuri l-oħra kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-programm għandhom jiġu 

adottati skond il-proċedura msemmija fl-Artikolu 9(3).

4. Bħala parti mill-proċedura msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni tista’ tfassal linji 

gwida għal kull azzjoni fl-Anness sabiex jiġi adattat il-programm għal kwalunkwe bidla 

fil-prijorità fil-qasam taċ-ċittadinanza Ewropea attiva.

Artikolu 9

Kumitat

1. Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn kumitat.
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2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 4 u 7 tad-

Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont tad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Il-perjodu stabbilit fl-Artikolu 4(3) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE għandu jkun ta' xahrejn.

3. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 3 u 7 tad-

Deċiżjoni 1999/468/KE, waqt li jittieħed kont tad-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

4. Il-kumitat għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

Artikolu 10

Koerenza ma’ strumenti oħra Komunitarji u ta’ l-Unjoni Ewropea

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-koerenza u l-komplimentarjetà bejn il-programm u 

strumenti f'oqsma oħra ta’ azzjoni Komunitarja, b’mod speċjali l-edukazzjoni, it-taħriġ 

vokazzjonali, il-kultura, iż-żgħażagħ, l-isports, l-ambjent, is-settur awdjoviżiv u l-medja, 

id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, l-inklużjoni soċjali, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-

ġlieda kontra kull forma ta' diskriminazzjoni, razziżmu u ksenofobija, ir-riċerka xjentifika, 

is-soċjetà ta' l-informazzjoni u l-azzjoni esterna Komunitarja, b’mod partikolari fil-livell 

tal-politika Ewropea dwar il-Viċinat.

2. Il-programm jista’ jaqsam riżorsi ma’ strumenti oħra Komunitarji u ta’ l-Unjoni Ewropea 

sabiex jimplimenta azzjonjiet li jissodisfaw l-objettivi kemm tal-programm kif ukoll ta’ 

dawn l-istrumenti l-oħra.
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Artikolu 11

Il-pakkett baġitarju

1. Il-pakkett baġitarju għall-implimentazzjoni tal-programm għall-perijodu msemmi fl-

Artikolu 1 huwa b’dan stabbilit għal EUR 190 miljun1.

2. L-appropjazzjonijiet annwali għandhom ikunu awtorizzati mill-awtorità tal-baġit fil-limiti 

tal-qafas finanzjarju.

Artikolu 12

Disposizzjonijiet finanzjarji

1. L-għajnuna finanzjarja għandha tieħu l-forma ta’ għotjiet lil persuni ġuridiċi. Skond in-

natura ta' l-azzjoni u l-objettiv imfittex, l-għotjiet jistgħu jingħataw ukoll lil persuni fiżiċi.

2. Il-Kummissjoni tista’ tagħti premjijiet lil persuni fiżiċi jew ġuridiċi għal azzjonijiet jew 

proġetti implimentati taħt il-programm.

3. B'konformità ma' l-Artikolu 181 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002, u skond 

in-natura ta’ l-azzjoni, jistgħu jiġu awtorizzati finanzjament b’rata waħda (fissa) u/jew l-

applikazzjoni tar-rati ta’ prezz għal kull unità.

4. Il-kofinanzjament in natura jista’ jkun permess.

5. Il-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi, minħabba l-karatteristiċi tal-benefiċjarji u n-natura ta’ l-

azzjonijiet, li teżenta lill-benefiċjarji mill-verifika tal-kompetenzi u tal-kwalifiki 

professjonali meħtieġa biex il-programm ta’ azzjoni jew ta' ħidma proposta jkunu 

kompletati.

  

1 Dan l-ammont huwa bbażat fuq iċ-ċifri ta' l-2004 u għandu jkun soġġett għal aġġustament 
tekniku biex titqies l-inflazzjoni.
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6. L-ammont ta’ informazzjoni li jrid jiġi pprovduta mill-benefiċjarju jista' jkun limitat fil-każ 

ta’ għotjiet żgħar.

7. F’każijiet speċifiċi bħal fil-każ ta' għotja żgħira, il-benefiċjarju ma għandux għalfejn ikun 

meħtieġ li juri l-kapaċità finanzjarja tiegħu li jwettaq il-proġett ippjanat jew il-programm 

ta’ ħidma.

8. Għotjiet operattivi mogħtija taħt il-programm lil korpi li jgħandhom għan ta’ interess 

Ewropew ġenerali, kif definiti fl-Artikolu 162 tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 

2342/2002, ma għandhomx jiġu awtomatikament imnaqqsa, fil-każ ta’ tiġdid.

Artikolu 13

Protezzjoni ta’ l-interessi finanzjarji tal-Komunità

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li, meta l-azzjonijiet iffinanzjati skond din id-Deċiżjoni 

jiġu implimentati, l-interessi finanzjarji tal-Komunità jkunu protetti bl-applikazzjoni ta' 

miżuri preventivi kontra l-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz 

ta’ verifiki effettivi u bl-irkupru ta’ ammonti mħallsin żejda u, jekk jiġu individwati 

irregolaritajiet, b’pieni effettivi, proporzjonali u dissważivi, skond ir-Regolament tal-

Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta' Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni ta' l-

interessi finanzjarji tal-Komunitajiet Ewropej1, ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) 

Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post 

magħmula mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunitajiet 

Ewropej mill-frodi u irregolaritajiet oħra2, u r-Regolament (KE) Nru 1073/1999 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 dwar investigazzjonijiet kondotti 

mill-Uffiċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)3.

  

1 ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1.
2 ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2.
3 ĠU L 136, 31.5.1999, p. 1.
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2. Għall-azzjonijiet Komunitarji ffinanzjati taħt il-programm, il-kunċett ta’ irregolarità 

msemmi fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2988/95 għandu jfisser 

kwalunkwe ksur ta’ disposizzjoni tal-liġi Komunitarja jew kwalunkwe ksur ta’ obbligu 

kuntrattwali li jirriżulta minn att jew ommissjoni min-naħa ta’ operatur ekonomiku, li 

għandu, jew li kieku jkollu, l-effett li jippreġudika l-baġit ġenerali tal-Komunitajiet jew il-

baġits amministrati minnhom, minħabba nefqa mhux iġġustifikata.

3. Il-Kummissjoni għandha tnaqqas, tissospendi jew tirkupra l-ammont ta’ assistenza 

finanzjarja mogħtija għal azzjoni jekk issib irregolaritajiet, inkluż nuqqas ta’ konformità 

mad-disposizzjonijiet ta’ din id-Deċiżjoni jew id-deċiżjoni individwali jew il-kuntratt jew 

il-ftehim li jagħtu l-appoġġ finanzjarju in kwistjoni, jew jekk jirriżulta li, mingħajr ma tkun 

intalbet l-approvazzjoni tal-Kummissjoni, l-azzjoni tkun għaddiet minn tibdil li 

jikkonfliġġi man-natura jew mal-kondizzjonijiet ta’ l-implimentazzjoni tal-proġett.

4. Jekk il-limiti ta’ żmien ma jkunux ġew osservati jew jekk parti biss mill-għajnuna 

finanzjarja allokata tkun ġustifikata mill-progress li jsir bl-implimentazzjoni ta’ azzjoni, il-

Kummissjoni għandha titlob lill-benefiċjarju biex jippreżenta osservazzjonijiet fi żmien 

perijodu speċifikat. Jekk il-benefiċjarju ma jagħtix tweġiba sodisfaċenti, il-Kummissjoni 

tista’ tikkanċella l-assistenza finanzjarja li jkun fadal u titlob il-ħlas lura tas-somom diġà 

mħallsin.

5. Kwalunkwe ħlas żejjed għandu jitħallas lura lill-Kummissjoni. Ma’ kwalunkwe somma li 

ma titħallasx lura fi żmien debitu għandhom jiġu miżjuda l-interessi taħt il-kondizzjonijiet 

imniżżla fir-Regolament Finanzjarju.
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Artikolu 14

Monitoraġġ u Evalwazzjoni

1. Il-Kummissjoni għandha tiżgura monitoraġġ regolari tal-programm. Ir-riżultati tal-proċess 

ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għandhom jiġu utilizzati fl-implimentazzjoni tal-programm.

Il-monitoraġġ għandu jinkludi b'mod partikolari t-tfassil tar-rapporti msemmija fil-

paragrafu 3 il-punti (a) u (ċ).

L-objettivi speċifiċi jistgħu jiġu riveduti skond l-Artikolu 251 tat-Trattat.

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura l-evalwazzjoni regolari, esterna u indipendenti tal-

programm u għandha tirrapporta lill-Parlament Ewropew fuq bażi regolari.

3. Il-Kummissjoni għandha tressaq quddiem il-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni:

(a) rapport ta' evalwazzjoni interim dwar ir-riżultati miksuba u dwar l-aspetti kwalitattivi 

u kwantitattivi ta’ l-implimentazzjoni tal-programm sa mhux aktar tard mill-31ta' 

Diċembru 2010;

(b) komunikazzjoni dwar il-kontinwazzjoni tal-programm sa mhux aktar tard mill-31 ta’ 

Diċembru 2011;

(ċ) rapport ta' evalwazzjoni ex-post sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2015.
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Artikolu 15

Disposizzjoni transitorja

Azzjonijiet mibdija qabel il-31 ta’ Diċembru 2006 skond id-Deċiżjoni Nru 2004/100/KE għandhom 

ikomplu jiġu rregolati, sat-tkomplija tagħhom, minn dik id-Deċiżjoni.

Kif previst mill-Artikolu 18 tar-Regolament Finanzjarju, l-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu għal 

dħul assenjat li jirriżulta mill-ħlas lura ta' ammonti mħallsa indebitament skond id-Deċiżjoni 

2004/100/KE jistgħu jitqiegħdu għad-disposizzjoni tal-Programm.

Artikolu 16

Dħul fis-seħħ

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha fil-Ġurnal 

Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Hi għandha tapplika mill-1 ta' Jannar 2007.

Magħmula fi Brussel,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill

Il-President Il-President
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ANNESS 

I. DESKRIZZJONI TA' L-AZZJONIJIET

Informazzjoni komplimentari dwar l-aċċess għall-programm

Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili kif imsemmija fl-Artikolu 6 jinkludu, inter alia, trade 

unions, istituzzjonijiet edukattivi u organizzazzjonijiet attivi fil-qasam tal-ħidma volontarja 

u sport amatorjali.

AZZJONI 1: Ċittadini attivi għall-Ewropa

Din l-azzjoni tifforma dik il-parti tal-programm diretta speċifikament lejn attivitajiet li 

jinvolvu liċ-ċittadini. Dawn l-attivitajiet jaqgħu taħt żewġ tipi ta’ miżuri kif ġej:

Ġemellaġġ bejn l-ibliet

Din il-miżura hija mmirata lejn attivitajiet li jinvolvu jew iħeġġu skambji diretti bejn 

ċittadini Ewropej permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet ta’ ġemellaġġ bejn l-

ibliet. Dawn jistgħu jkunu attivitajiet ta’ darba jew attivitajiet pilota, jew jieħdu l-forma ta’ 

ftehim strutturati, multi-annwali u li jinvolvi bosta sħab li jsegwu approċċ aktar 

programmat u li jinkludu sett ta’ attivitajiet li jvarjaw minn laqgħat għaċ-ċittadini sa 

konferenzi jew seminars speċifiċi dwar suġġetti ta’ interess komuni, flimkien ma’ 

pubblikazzjonijiet relatati, organizzati fil-kuntest ta’ attivitajiet ta’ ġemellaġġ bejn l-ibliet.

Din il-miżura se tikkontribwixxi b’mod attiv għat-tisħiħ tal-konoxxenza u l-fehim 

reċiproku bejn iċ-ċittadini u bejn il-kulturi.
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Għas-snin 2007, 2008 u 2009, appoġġ strutturali jista’ jiġi pprovdut direttament lill-Kunsill 

tal-Muniċipalitajiet u r-Reġjuni Ewropej (CEMR), korp li jsegwi għan ta’ interess 

Ewropew ġenerali, attiv fil-qasam tal-ġemellaġġ bejn l-ibliet.

Proġetti taċ-ċittadini u miżuri ta’ appoġġ

Taħt din il-miżura se jkunu appoġġati varjetà ta’ proġetti b'dimensjoni transnazzjonali u 

trans-settorali, li jinvolvu b’mod dirett liċ-ċittadini. Prijorità tingħata lil proġetti mmirati li 

jħeġġu l-parteċipazzjoni fil-livell lokali. Id-daqs u l-kamp ta' applikazzjoni ta’ tali proġetti 

se jiddependu mill-iżviluppi fis-soċjetà u se jesploraw, permezz ta’ approċċi innovattivi, ir-

risponsi possibbli għall-ħtiġijiet identifikati. L-użu ta’ teknoloġiji ġodda, b’mod partikolari 

teknoloġiji tas-soċjetà ta’ l-informazzjoni (IST), se jiġi mħeġġeġ. Dawk il-proġetti se 

jiġbru ċittadini minn orizzonti differenti, li se jaġixxu flimkien jew jiddibattu dwar 

kwistjonijiet Ewropej komuni, b'hekk jiġi żviluppat ftehim reċiproku kif ukoll titqajjem 

kuxjenza dwar il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea.

Sabiex jittejbu l-ġemellaġġi bejn l-ibliet u l-proġetti taċ-ċittadini, jeħtieġ ukoll li jiġu 

żviluppati miżuri ta’ appoġġ għall-iskambju ta' l-aħjar prattika, li jinġabru flimkien 

esperjenzi bejn dawk interessati fil-livelli lokali u reġjonali inklużi l-awtoritajiet pubbliċi, u 

li jiġu żviluppati kompetenzi ġodda, per eżempju permezz tat-taħriġ.

Bħala indikazzjoni, ta' l-inqas 47% tal-baġit totali allokat għal dan il-programm se jkun 

iddedikat għal din l-azzjoni.
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AZZJONI 2: socjetà ċivili attiva fl-Ewropa

Appoġġ strutturali għall-organizzazzjonijiet ta’ riċerka fil-politika pubblika Ewropea 

(think-tanks)

Korpi li jipprovdu ideat u riflessjonijiet ġodda dwar kwistjonijiet Ewropej huma 

interlokuturi istituzzjonali importanti li kapaċi jipprovdu rakkomandazzjonijiet 

indipendenti strateġiċi trans-settorjali lill-istituzzjonijiet ta' l-UE. Jistgħu jwettqu attivitajiet 

li jsostnu d-dibattitu notevolment dwar iċ-ċittadinanza ta' l-Unjoni Ewropea u dwar valuri u 

kulturi Ewropej. Din il-miżura hija mmirata lejn it-tisħiħ tal-kapaċità instituzzjonali ta' 

dawk l-organizzazzjonijiet, li huma rappreżentattivi, jipprovdu valur miżjud Ewropew 

reali, jistgħu joħolqu effetti multiplikaturi importanti u, finalment, huma kapaċi 

jikkooperaw ma' benefiċjarji oħra tal-programm. It-tisħiħ ta' networks trans-Ewropej huwa 

element importanti f’dan il-qasam. Jistgħu jingħataw għotjiet fuq il-bażi ta’ programm ta’ 

ħidma multi-annwali li jġib flimkien firxa ta’ temi jew attivitajiet.

Għas-snin 2007, 2008 u 2009, jista' jiġi pprovdut appoġġ strutturali direttament għall-

assoċjazzjoni “Groupement d’études et de recherches Notre Europe” u għall-"Institut für 

Europäische Politik", bħala korpi li jsegwu għan ta’ interess Ewropew ġenerali.
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Appoġġ strutturali għal organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili huma parti importanti ta' l-attivitajiet ċiviċi, 

edukattivi, kulturali u politiċi għall-parteċipazzjoni fis-soċjetà. Jeħtieġ li huma jeżistu u li 

jkunu jistgħu joperaw u jikkooperaw fil-livell Ewropew. Huma għandhom ukoll ikunu 

jistgħu jieħdu sehem fit-tfassil tal-politika permezz ta' konsultazzjoni. Din il-miżura se 

tipprovdihom bil-kapaċità u l-istabbiltà sabiex jaġixxu f'dimensjoni trans-settorjali u 

orizzontali bħala katalisti transnazzjonali għall-membri tagħhom u għas-soċjetà ċivili fil-

livell Ewropew, u b'hekk jikkontribwixxu għall-objettivi tal-programm. It-tisħiħ ta' 

networks transewropej u ta' assoċjazzjonijiet Ewropej huwa element importanti f’dan il-

qasam ta’ ħidma. Jistgħu jingħataw għotjiet fuq il-bażi ta’ programm ta’ ħidma multi-

annwali li jiġbor flimkien firxa ta’ temi jew ta' attivitajiet.

Għas-snin 2007, 2008 u 2009, jista’ jiġi pprovdut appoġġ strutturali direttament għal tliet 

korpi li jsegwu għan ta’ interess Ewropew ġenerali: il-Pjattaforma ta' l-NGOs Soċjali 

Ewropej, il-Moviment Ewropew u l-Kunsill Ewropew dwar Refuġjati u Eżiljati.

Appoġġ għal proġetti mibdija minn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili

Organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fuq livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew Ewropew 

jinvolvu liċ-ċittadini jew jirrappreżentaw l-interessi tagħhom permezz ta' dibattitu, 

pubblikazzjonijiet, avokatura, u proġetti transnazzjonali konkreti oħra. L-introduzzjoni ta' 

dimensjoni Ewropea, jew it-tkomplija fuqha, fl-attivitajiet ta' l-organizzazzjonijiet tas-

soċjetà ċivili, se jagħmilha possibbli għalihom li jsaħħu l-kapaċitajiet tagħhom u jilħqu 

udjenzi akbar. Kooperazzjoni diretta bejn l-organizzazzjonjiet tas-soċjetà ċivili minn Stati 

Membri differenti se tikkontribwixxi għal ftehim reċiproku għall-kulturi u l-opinjonijiet 

differenti u għall-identifikazzjoni ta’ interessi u valuri komuni. Waqt li dan jista’ jkun fil-

forma ta’ proġetti uniċi, approċċ għall-perijodu fit-tul se jiżgura wkoll impatt aktar 

sostenibbli u l-iżvilupp ta’ networks u ta’ sinerġiji.
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Bħala indikazzjoni, bejn wieħed u ieħor 29 % tal-baġit allokat għal dan il-programm se 

jmur għal din l-azzjoni.

AZZJONI 3: flimkien għall-Ewropa

Avvenimenti b'viżibilità għolja

Din il-miżura se tappoġġa avvenimenti organizzati mill-Kummissjoni, fejn xieraq 

b’kooperazzjoni ma' l-Istati Membri jew imsieħba rilevanti oħra, li huma sostanzjali fid-

daqs u fil-kamp ta' applikazzjoni, jolqtu lill-popli ta’ l-Ewropa, jgħinu biex jiżdied is-sens 

ta’ appartenenza tagħhom għall-istess komunità, jagħmluhom konxji ta' l-istorja, il-kisbiet 

u l-valuri ta’ l-Unjoni Ewropea, jinvolvuhom fi djalogu interkulturali u jikkontribwixxu 

għall-iżvilupp ta’ l-identità Ewropea tagħhom.

Dawn l-avvenimenti jistgħu jinkludu l-kommemorazzjoni ta’ avvenimenti storiċi, iċ-

ċelebrazzjoni ta’ kisbiet Ewropej, avvenimenti artistiċi, it-tqajjim ta' kuxjenza madwar 

kwistjonijiet speċifiċi, konferenzi mifruxa ma' l-Ewropa kollha u l-għoti ta’ premjijiet 

sabiex jiġu enfasizzati suċċessi prinċipali. L-użu ta’ teknoloġiji ġodda, b’mod partikolari 

IST, għandu jiġi mħeġġeġ.

Studji

Sabiex wieħed jifhem aħjar iċ-ċittadinanza attiva fil-livell Ewropew, il-Kummissjoni se 

twettaq studji, sondaġġi u stħarriġ ta’ l-opinjoni pubblika.
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Għodda ta’ informazzjoni u ta' disseminazzjoni

Minħabba l-attenzjoni ffokata fuq iċ-ċittadini u l-varjetà ta' inizjattivi fil-qasam taċ-

ċittadinanza attiva, jeħtieġ li tiġi pprovduta informazzjoni komprensiva dwar l-attivitajiet 

varji tal-programm, dwar azzjonijiet Ewropej oħra relatati maċ-ċittadinanza u dwar 

inizjattivi rilevanti oħra permezz ta’ portal ta’ l-Internet u għodda oħra.

Għas-snin 2007, 2008 u 2009, jista' jiġi pprovdut appoġġ strutturali direttament għall-

"Assoċjazzjoni Jean Monnet", iċ-"Ċentru ewropew Robert Schuman" u l-"Maisons de 

l'Europe" federati fil-livell nazzjonali u Ewropew, bħala korpi li jsegwu għan ta' interess 

ġenerali Ewropew. 

Bħala indikazzjoni, bejn wieħed u ieħor 10 % tal-baġit allokat għal dan il-programm se 

jmur għal din l-azzjoni.

AZZJONI 4: Tifkira Ewropea Attiva

Taħt din l-azzjoni jistgħu jiġu appoġġati proġetti tat-tipi li ġejjin:

– għall-preservazzjoni tas-siti u l-monumenti prinċipali assoċjati mad-deportazzjonijiet 

tal-massa, dawk li qabel kienu l-kampijiet ta’ konċentrament u siti oħra ta’ martirju u 

ta' sterminazzjoni fuq skala kbira tan-Nazziżmu, kif ukoll l-arkivji li jiddokumentaw 

dawn l-avvenimenti u biex tinżamm ħajja l-memorja tal-vittmi, kif ukoll il-memorja 

ta’ dawk li, taħt kondizzjonijiet estremi, salvaw lin-nies mill-olokawst;

– għall-kommemorazzjoni tal-vittmi ta' l-isterminazzjonijiet tal-massa u d-

deportazzjonijiet tal-massa assoċjati ma’ l-Istaliniżmu, kif ukoll il-preservazzjoni tal-

monumenti u ta' l-arkivji li jiddokumentaw dawn l-avvenimenti.

Bejn wieħed u ieħor 4% tal-baġit totali allokat għall-programm se jkunu ddedikati għal din 

l-azzjoni.
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II. ĠESTJONI TAL-PROGRAMM

L-implimentazzjoni tal-programm se tkun iggwidata mill-prinċipji ta’ trasparenza flimkien 

ma’ dawk ta’ onestà, għal varjetà kbir ta’ organizzazzjonijiet u proġetti. B'konsegwenza, il-

proġetti u l-attivitajiet se jintgħażlu, bħala regola ġenerali, permezz ta’ sejħiet miftuħa għal 

proposti. Derogi se jkunu possibbli biss f’ċirkostanzi speċifiċi ħafna u b’konformità sħiħa 

ma’ l-Artikolu 168 (1)(ċ) u (d) tar-Regolament (KE, Euratom) Nru 2342/2002.

Il-programm se jiżviluppa l-prinċipju ta’ sħubiji multi-annwali abbażi ta' objettivi 

miftiehma, li jibnu fuq l-analiżi tar-riżultati, sabiex jiġu żgurati benefiċċji reċiproċi kemm 

għas-soċjetà ċivili kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. It-tul ta' żmien massimu ta' 

finanzjament allokat permezz ta' ftehim ta' għotja unika taħt il-programm għandu jkun 

limitat għal 3 snin.

Għal xi azzjonijiet, jista' jkun meħtieġ li tiġi adottata ġestjoni ċentralizzata indiretta minn 

aġenzija eżekuttiva jew, speċjalment għall-azzjoni 1, minn aġenziji nazzjonali.

L-azzjonijiet kollha se jkunu implimentati fuq bażi transnazzjonali. Huma ser iħeġġu l-

mobbiltà taċ-ċittadini u l-ideat fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

L-elementi ta’ networking u l-iffukar fuq l-effetti multiplikaturi, inkluż l-użu ta’ teknoloġiji 

ta’ l-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT), se jkunu importanti u se jkunu riflessi kemm 

fit-tipi ta’ attivitajiet kif ukoll fil-firxa ta’ organizzazzjonijiet involuti. Se jkun imħeġġeġ l-

iżvilupp ta' interazzjonijiet u ta' sinerġija fost it-tipi varji ta' partijiet interessati involuti fil-

programm.
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Il-baġit tal-programm jista’ jkopri wkoll in-nefqa assoċjata ma’ l-attivitajiet ta’ tħejjija, ta' 

segwitu, ta' monitoraġġ, ta' verifika u ta' evalwazzjoni direttament meħtieġa għall-ġestjoni 

tal-programm u għall-kisba ta’ l-objettivi tiegħu, b’mod partikolari studji, laqgħat, 

attivitajiet ta’ informazzjoni u ta' pubblikazzjoni, nefqa assoċjata man-netwerks ta’ l-IT 

għall-iskambju ta’ informazzjoni u kwalunkwe nefqa ta' appoġġ amministrattiv u tekniku 

oħra dwar liema l-Kummissjoni tista’ tiddeċiedi għall-ġestjoni tal-programm.

In-nefqa amministrattiva globali tal-programm għandha tkun proporzjonata mal-kompiti 

previsti fil-programm ikkonċernat u, bħala indikazzjoni, għandha tirrappreżenta madwar 

10% tal-baġit totali allokati lill-programm.

Il-Kummissjoni tista' twettaq attivitajiet ta' informazzjoni, ta' pubblikazzjoni u ta' 

disseminazzjoni skond ma jkun il-każ, u b'hekk tiżgura konoxxenza wiesgħa u impatt għoli 

ta' l-attivitajiet appoġġati mill-programm.

III. KONTROLLI U VERIFIKI

Għall-proġetti magħżulin bi qbil ma' din id-Deċiżjoni, ser tkun stabbilita verifika b’teħid 

ta’ kampjuni.

Il-benefiċjarju ta’ l-għotja għandu jqiegħed għad-disposizzjoni tal-Kummissjoni d-

dokumenti kollha ta’ appoġġ li għandhom x’jaqsmu man-nefqa għal perijodu ta’ ħames 

snin mid-data tal-ħlas finali. Il-benefiċjarju ta’ l-għotja għandu jiżgura li, fejn applikabbli, 

id-dokumenti ta’ appoġġ fil-pussess ta' sħab jew membri jitqiegħdu għad-disposizzjoni tal-

Kummissjoni.
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Il-Kummissjoni jista' jkollha verifika dwar l-użu magħmul mill-għotja mwettqa jew 

direttament mill-persunal tagħha jew minn kwalunkwe korp kwalifikat ieħor minn barra li 

tkun għażlitu hi. Tali verifiki jistgħu jitwettqu matul il-perijodu kollu tal-kuntratt kif ukoll 

matul perjodu ta’ ħames snin li jibda mid-data ta’ pagament tal-bilanċ. Fejn xieraq, is-

sejbiet tal-verifika jistgħu jwasslu għal deċiżjonijiet ta' rkupru mill-Kummissjoni. 

Il-persunal tal-Kummissjoni u l-persunal barrani awtorizzat mill-Kummissjoni għandu 

jkollhom l-aċċess xieraq għall-uffiċċji tal-benefiċjarju u għall-informazzjoni kollha, 

inkluża l-informazzjoni f’format elettroniku, meħtieġa għal dawn il-verifiki.

Il-Qorti ta’ l-Awdituri u l-Uffiċċju Ewropew ta' Kontra l-Frodi (OLAF) se jkollhom l-istess 

drittijiet, b’mod speċjali dawk ta’ aċċess, bħall-Kummissjoni.
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I. INTRODUZZJONI 

  

1. Fis-6 ta' April 2005 l-Kummissjoni adottat u mbagħad issottomettiet lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill proposta għal deċiżjoni, ibbażata fuq l-Artikoli 151 u 308 tat-

Trattat tal-KE, li tistabbilixxi programm għall-promozzjoni ta' ċittadinanza Ewropea 

attiva. 

 

2. Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fis-26 ta' Ottubru 2005. 

 

3. Il-Kumitat tar-Reġjuni ta l-opinjoni tiegħu fis-17 ta' Novembru 2005. 

 

4. Il-Parlament Ewropew ta l-opinjoni tiegħu fl-ewwel qari fil-5 ta' April 2006. 

 

5. Fi 25 ta' Settembru 2006, il-Kunsill adotta l-pożizzjoni komuni tiegħu skond l-Artikolu 

251(2) tat-Trattat tal-KE. 

 

 

II. OBJETTIV 

 

1. L-objettivi ġenerali tal-programm kif propost mill-Kummissjoni huma li jikkontribwixxu 

għal: 

– li ċ-ċittadini jingħataw l-opportunità li jaħdmu ma’ xulxin u jipparteċipaw fil-bini ta’ 

Ewropa dejjem eqreb, magħquda u arrikkita permezz tad-diversità kulturali tagħha; 

– li tissawwar identità Ewropea, ibbażata fuq valuri, storja u kultura komuni 

rikonoxxuti; 

– li jissaħħaħ il-fehim reċiproku bejn iċ-ċittadini Ewropej li jirrispettaw u jiċċelebraw 

id-diversità kulturali, waqt li jingħata kontribut għad-djalogu interkulturali. 
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2. L-objettivi speċifiċi proposti, li għandhom jiġu implimentati fuq bażi transnazzjonali, 

għandhom: 

– iressqu flimkien persuni mill-komunitajiet lokali fl-Ewropa kollha biex jaqsmu u 

jiskambjaw esperjenzi, fehmiet u valuri, biex jitgħallmu mill-istorja u jibnu għall-

ġejjieni; 

– irawmu azzjoni, dibattitu u riflessjoni relatata maċ-ċittadinanza Ewropea permezz ta' 

kooperazzjoni bejn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew; 

– jagħmlu l-idea ta' l-Ewropa aktar tanġibbli għaċ-ċittadini tagħha billi jippromwovu u 

jiċċelebraw il-valuri u l-kisbiet ta' l-Ewropa, filwaqt li tinżamm ħajja l-memorja ta' l-

imgħoddi tagħha; 

– jinkoraġġixxu l-integrazzjoni bilanċjata ta' ċittadini u organizzazzjonijiet tas-soċjetà 

ċivili mill-Istati Membri kollha, li tikkontribwixxi għad-djalogu interkulturali u 

toħroġ fuq quddiem kemm id-diversità kif ukoll l-għaqda ta' l-Ewropa, b'attenzjoni 

partikolari għall-attivitajiet ma' l-Istati Membri li dan l-aħħar issieħbu fl-Unjoni 

Ewropea. 

 

III. ANALIŻI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI 

 

1. Kummenti ġenerali 

 

Il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill iżżomm l-elementi ewlenin tal-proposta oriġinali tal-

Kummissjoni. B'mod ġenerali l-Kunsill, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni 

għandhom fehmiet simili rigward din id-Deċiżjoni. 

 

Il-baġit ta' EUR 190 miljun (bil-prezzijiet ta' l-2004, u soġġett għal aġġustament li jieħu 

kont ta' l-inflazzjoni) kien miftiehem mit-tliet istituzzjonijiet fil-kuntest tal-ftehim inter-

istituzzjonali dwar il-Qafas finanzjarju għall-2007-2013. 
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 Il-Kunsill adotta fil-pożizzjoni komuni tiegħu l-idea tal-Parlament Ewropew li tiżdied 

raba' linja ta' azzjoni ġdida dwar tifkira Ewropea attiva. Il-Kunsill irreaġixxa b'mod 

pożittiv ukoll għas-suġġeriment tal-Parlament li jiżdiedu tliet "korpi magħżulin" 

addizzjonali (li jġib it-total għal disgħa) biex jirċievu għotjiet fi ħdan il-programm. 

Madankollu, biex jiġi żgurat bilanċ xieraq, l-istatus speċjali ta' dawn id-disa' korpi 

jitneħħa gradwalment wara tliet snin. 

 

 Fir-rigward tat-tqassim indikattiv tal-baġit, il-Kunsill fittex li jenfasizza aktar l-

importanza relattiva ta' l-Azzjoni 1 (ġemellaġġi u proġetti taċ-ċittadini) u, bħall-

Parlament, fittex li jitnaqqsu l-ispejjeż ta' l-immaniġġar tal-programm. 

 

 Fir-rigward ta' l-implimentazzjoni u l-komitoloġija tal-programm, il-Kunsill estenda l-użu 

tal-proċedura ta' maniġġar sabiex tkopri wkoll ċerti każijiet ta' appoġġ finanzjarju. 

 

 

2. Emendi tal-Parlament Ewropew 

 
Il-Kunsill fittex fil-pożizzjoni komuni tiegħu li jqis it-tħassib u l-prijoritajiet tal-

Parlament Ewropew u seta' jaċċetta l-parti l-kbira ta' l-emendi tal-Parlament. 

 
 

L-Emendi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 

32, 34, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 60 u 61 ġew aċċettati b'mod sħiħ, 

parzjalment jew fil-prinċipju. 

 

Fir-rigward ta' l-Emendi 8, 9, 11, 13, 23, 26, 33, 35, 38, 40, 47 u 53 il-Kunsill għażel li 

jsegwi l-linja meħuda mill-Kummissjoni u ma jaċċettax l-emendi. 
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Iż-żieda ta' l-Emenda 21 relatata mal-leġittimità ta' l-istituzzjonijiet tqieset bħala mhux 

meħtieġa. Fir-rigward ta' l-Emenda 27 il-Kunsill ma xtaqx jikkunsidra l-għoti ta' appoġġ 

strutturali għall-kunċett legalment vag ta' "assoċjazzjonijiet jew netwerks". L-Emenda 36 

kienet tikkonċerna l-baġit tal-programm li ġie ttrattat u miftiehem mit-tliet istituzzjonijiet 

fil-kuntest tal-ftehim dwar il-Perspettivi Finanzjarji. Fir-rigward ta' l-Emenda 41, il-

Kunsill ma qiesx li hu xieraq li jissemmew waħedhom avvenimenti organizzati bil-

ġemellaġġ ta' klabbs sportivi, billi setturi oħrajn ma kinux imsemmijin speċifikament 

f'din il-parti tat-test, madankollu referenza għal organizzazzjonijiet sportivi ġiet miżjuda 

fl-Anness. L-Emenda 45 tikkonċerna t-tqassim tal-baġit, fejn il-Kunsill ipprefera 

jiffavorixxi l-Azzjoni 1, waqt li jħalli l-perċentwali allokat għall-Azzjoni 2 l-istess bħal 

dak propost oriġinarjament mill-Kummissjoni. 

 

 

IV. KONKLUŻJONI 

 

Il-Kunsill iqis li l-pożizzjoni komuni tiegħu tirrappreżenta test bilanċjat li ħa kont b'mod sħiħ 

l-objettivi segwiti mill-Parlament Ewropew fl-emendi tiegħu għall-proposta tal-Kummissjoni. 

Il-Kunsill jistenna li jilħaq qbil mal-Parlament Ewropew fil-futur qarib bil-ħsieb ta' l-

adozzjoni ta' din id-Deċiżjoni. 

 

 

_________________ 
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KUNSILL TA’
L-UNJONI EWROPEA

Brussel, 7 ta' Settembru 2006 
 

Fajl Interistituzzjonali: 
2005/0041 (COD)  

12217/06 
ADD 1 
 
 
 
CODEC 836 
CULT 60 
EDUC 158 
SOC 380 
JAI 418 
RECH 203 
CADREFIN 254 

 
ADDENDUM GĦAN-NOTA PUNT “I/A” 
minn: Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill 
lil: COREPER/KUNSILL 
Nru prop.Cion: 8154/05 CULT 22 EDUC 63 SOC 166 JAI 131 RECH 82 CODEC 271 
Suġġett: Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi għall-

perijodu 2007-2013 l-programm “Ċittadini għall-Ewropa” bil-ħsieb li jippromwovi 
ċittadinanza Ewropea attiva [l-ewwel qari] 
- Adozzjoni (pc +d) 
a) tal-pożizzjoni komuni 
b) tal-memorandum ta' spjegazzjoni tal-Kunsill 
- Dikjarazzjoni 

 
Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-Komitoloġija (Artikolu 8) 

 

Il-Kummissjoni tiddeplora li l-Kunsill jixtieq jintroduċi fid-Deċiżjoni dwar il-Programm "Ċittadini 

għall-Ewropa" proċedura ta' komitoloġija għad-deċiżjonijiet fir-rigward tas-selezzjoni ta' kull 

waħda mill-attivitajiet, minbarra l-proċedura ta' komitoloġija prevista fil-proposta oriġinali tal-

Kummissjoni għad-definizzjoni ta' prijoritajiet u ta' kriterji ta' selezzjoni. 
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Il-Kummissjoni tinnota li, meta mqabbla mal-proposta oriġinali, din ittawwal b'xahrejn sa tliet xhur 

iż-żmien bejn is-sottomissjoni ta' proposta u t-teħid ta' deċiżjoni dwar din il-proposta. Dan 

imur kontra l-prinċipji ta' simplifikazzjoni u ta' faċilità ta' l-użu li qablu dwarhom il-Kummissjoni, 

il-Kunsill u l-Parlament Ewropew fil-bidu tal-proċess leġislattiv. Il-Kummissjoni tinnota wkoll li l-

Parlament Ewropew, fl-opinjoni li ta fl-ewwel qari, ma kienx favur l-idea li kull deċiżjoni ta' 

selezzjoni tiġi sottomessa għal proċedura ta' komitoloġija. 

 

Fl-implimentazzjoni tal-programm "Ċittadini għall-Ewropa", il-Kummissjoni se tinforma mingħajr 

dewmien lill-Kumitat tal-Programm u lill-Parlament Ewropew bid-deċiżjonijiet kollha dwar is-

selezzjoni ta' azzjoni li jittieħdu mingħajr rikors għal proċedura ta' komitoloġija. 

 

Barra minn hekk il-Kummissjoni timpenja ruħha biex tissokta r-riflessjoni dwar il-mezzi li jqassru 

l-iskeda ta' żmien tal-proċedura ta' selezzjoni permezz ta' żieda akbar fl-effiċjenza amministrattiva, 

b'mod partikolari billi jsir użu ta' l-Aġenzija Eżekuttiva l-ġdida għall-implimentazzjoni tal-

programm. Hija tinnota, madankollu, li l-iskala ta' kwalunkwe ffrankar ta' ħin se tkun, fi kwalunkwe 

każ, sostanzjalment iżgħar b'xahrejn sa tliet xhur li huma in kwistjoni jekk isir rikors għal proċedura 

ta' komitoloġija għal kull waħda mid-deċiżjonijiet ta' selezzjoni. 

 

 

________________________ 
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KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ 

Brussel 26.9.2006 
KUMM(2006) 542 finali 

2005/0041 (COD) 

  

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 
 

li jikkonċerna 

l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Deċiżjoni li tistabbilixxi l-
programm “l-Ewropa għaċ-ċittadini” (2007-2013) 
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2005/0041 (COD) 

KOMUNIKAZZJONI MILL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW 
 

skond it-tieni sub-paragrafu ta’ l-Artikolu 251 (2) tat-Trattat KE 
 

li jikkonċerna 

l-pożizzjoni komuni tal-Kunsill dwar l-adozzjoni ta’ Deċiżjoni li tistabbilixxi l-
programm “l-Ewropa għaċ-ċittadini” (2007-2013) 

1. SFOND 

Data ta’ trażmissjoni tal-proposta lill-PE u lill-Kunsill(dokument 
COM(2005)116 finali – 2005/0041 COD): 

14 ta’ April 2005 

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew : 26 ta’ Ottubru 2005 

Data ta’ l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni: 17 ta’ Novembru 2005 

Data ta’ l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, l-ewwel qari: 5 ta’ April 2006 

Data tal-ftehim politiku: 18 ta’ Mejju 2006 

Data ta’ l-adozzjoni tal-pożizzjoni komuni: 25 ta’ Settembru 2006 

2. L-GĦAN TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI 

Il-programm propost huwa kontribuzzjoni għall-indirizzar ta’ sfida ewlenija ta’ l-Unjoni 
Ewropea, jiġifieri ta’ kif jista’ jitnaqqas id-distakk bejn iċ-ċittadini u l-Unjoni Ewropea. Huwa 
jiżgura l-kontinwità tal-programm tas-sehem Ċiviku stabbilit għall-perjodu 2004-2006 u jiftaħ 
it-triq għal attivitajiet ġodda, u jipprovdi grad ta’ flessibilità għall-adattament ta' żviluppi 
futuri.  

Il-programm “l-Ewropa għaċ-ċittadini” se jipprovdi lill-Unjoni bi strumenti li jippromwovu 
ċittadinanza attiva Ewropea. Huwa jpoġġi liċ-ċittadini fiċ-ċentru u joffrilhom l-opportunità li 
jassumu r-responsabilità tagħhom bis-sħiħ bħala ċittadini Ewropej. Huwa jirrispondi għall-
ħtieġa li jittejjeb is-sehem taċ-ċittadini fil-kostruzzjoni ta' l-Ewropa u jinkoraġġixxi l-
kooperazzjoni bejn iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet tagħhom minn pajjiżi differenti sabiex 
jiltaqgħu, jaġixxu flimkien u jiżviluppaw l-ideat tagħhom f'ambjent Ewropew li jmur lil hinn 
minn viżjoni nazzjonali, waqt li jirrispetta d-diversità tagħhom.  

Huwa jindirizza l-kwistjoni kumplessa taċ-ċittadinanza Ewropea attiva permezz ta’ angoli 
differenti u kumplimentarji, riflessi f’erba’ azzjonijiet differenti. L-ewwel azzjoni, “Ċittadini 
attivi għall-Ewropa” tinvolvi ċ-ċittadini direttament, jew permezz ta’ attivitajiet marbuta mal-
ġemellaġġ bejn l-ibliet jew permezz ta' tipi oħra ta’ proġetti għaċ-ċittadini. It-tieni azzjoni, 
“Soċjetà ċivili attiva għall-Ewropa” hija mmirata lejn organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
f’livell Ewropew, li jew jirċievu appoġġ strutturali fuq il-bażi tal-programm ta’ ħidma 
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tagħhom jew appoġġ għall-proġetti trans-nazzjonali. It-tielet azzjoni “Flimkien għall-Ewropa” 
tappoġġja avvenimenti ta’ viżibilità għolja, studji u għodda ta’ tagħrif, u tindirizza l-akbar 
firxa ta’ udjenza possibbli bejn il-pajjiżi filwaqt li tagħmel lill-Ewropa aktar tanġibbli għaċ-
ċittadini tagħha. L-aħħar azzjoni, “Tifkira Attiva Ewropea”, timmira lejn il-preservazzjoni tas-
siti u l-arkivji assoċjati mad-deportazzjonijiet kif ukoll lejn il-kommemorazzjoni tal-vittmi 
tan-Naziżmu u l-Istaliniżmu.  

3. KUMMENTI DWAR IL-POŻIZZJONI KOMUNI 

Il-pożizzjoni Komuni ġiet adottata fit-18 ta’ Settembru 2006 b’unanimità. Hija fil-biċċa l-
kbira msejsa fuq il-proposta emendata tal-Kummissjoni, li hija stess aċċettat għadd kbir ta’ 
emendi tal-Parlament Ewropew. L-emendi li ġejjin kienu tabilħaqq aċċettati, bis-sħiħ, fil-
prinċipju jew parzjalment; emendi numri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 60, 61. Id-
differenzi bejn il-proposta emendata mill-Kummissjoni u l-pożizzjoni Komuni tal-Kunsill 
jikkonċernaw dawn it-tliet kwistjonijiet ewlenin li ġejjin:  

L-ewwel kwistjoni tikkonċerna l-organizzazzjonijiet nominati. Il-Kummissjoni pproponiet in-
nomina, għat-tul ta’ ħin kollu tal-programm, ta’ total ta’ disa’ organizzazzjonijiet nominati, 
b’hekk integrat tliet organizzazzjonijiet addizzjonali proposti mill-Parlament Ewropew. 
Madankollu, fid-dawl tad-diffikultajiet li ltaqa’ magħhom il-Kunsill biex jintlaħaq 
kompromess rigward din il-kwistjoni, il-Kummissjoni tista' taċċetta l-pożizzjoni tal-Kunsill, li 
tikkonsisti fit-tneħħija gradwali, wara perjodu ta’ tliet snin, tad-disa’ organizzazzjonijiet 
nominati.  

It-tieni kwistjoni hija rrelatata ma’ l-analiżi ddettaljata tal-baġit bejn l-azzjonijiet. Il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill irrevedew il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni, iżda poġġew enfasi fuq 
azzjonijiet differenti tal-programm (fuq l-azzjoni I għall-Kunsill u l-azzjoni II għall-Parlament 
Ewropew). Il-proposta emendata tal-Kummissjoni żammet b’mod ġenerali l-pożizzjoni 
inizjali tagħha, biex tiżgura bilanċ bejn l-azzjonijiet differenti. Madankollu, biex tiffaċilita 
ftehim ta’ malajr, il-Kummissjoni tista’ taċċetta kull soluzzjoni ta’ kompromess fi ħdan il-
limiti stipulati mill-ko-leġiżlaturi (jiġifieri bejn 40 u 47 % għal azzjoni I u bejn 29 u 38 % 
għal azzjoni II).  

It-tielet kwistjoni għandha x’taqsam mal-komitoloġija. Il-Kummissjoni għamlet dikjarazzjoni, 
għall-inklużjoni fil-minuti tal-Kunsill, fejn esprimiet id-dispjaċir tagħha dwar l-introduzzjoni 
ta’ pass ieħor fil-proċedura tal-komitoloġija, li se jkollu impatt negattiv fuq il-benefiċjarji. 
Iżda l-Kummissjoni tista’ taċċetta t-test tal-pożizzjoni Komuni sabiex tevita kull dewmien fl-
adozzjoni tal-programm. 

Taħt dawk iċ-ċirkostanzi, il-Kummissjoni tqis il-pożizzjoni Komuni bħala kompromess 
aċċettabbli u tirrakkomanda lill-Parlament Ewropew biex japprovaha.  

Il-Kummissjoni tinnota li l-ekwivalenti għas-somma finanzjarja ta’ EUR 190 miljun fi 
prezzijiet ta’ l-2004 li hemm referenza għaliha fil-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (l-artikolu 11 
dwar ir-riżorsi tal-baġit) huwa ta’ EUR 215-ilmiljun fi prezzijiet kurrenti. 
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4. KONKLUŻJONI 

Taħt iċ-ċirkostanzi attwali, il-Kummissjoni tqis li l-pożizzjoni komuni adottata fit-18 ta’ 
Settembru 2006 b’unanimità hija aċċettabbli u tirrakkomanda lill-Parlament Ewropew sabiex 
jaċċettaha. 
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ANNESS  

Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-Komitoloġija (l-artikolu 8) 

Il-Kummissjoni jiddispjaċiha għax-xewqa li wera l-Kunsill li jintroduċi proċedura ta' 
komitoloġija fid-Deċiżjoni tal-Programm “Ċittadini għall-Ewropa” għad-deċiżjonijiet ta’ 
selezzjoni ta’ attività individwali, b'żieda mal-proċedura ta’ komitoloġija prevista fil-proposta 
oriġinali tal-Kummissjoni għad-definizzjoni tal-prijoritajiet u tal-kriterji ta’ selezzjoni.  

Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni li dan għandu mnejn iżid il-ħin ta’ stennija għall-applikanti 
biex tittieħed deċiżjoni dwar il-proposta tagħhom minn xahrejn sa tliet xhur, meta mqabbla 
mal-proposta oriġinali. Dan imur kuntrarju għall-prinċipju ta’ semplifikazzjoni u ta’ użu faċli 
mħaddan mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament Ewropew fil-bidu tal-proċess 
leġiżlattiv. Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni wkoll li l-Parlament Ewropew, fl-Ewwel Qari 
tiegħu ta’ l-opinjoni, ma kienx favur li jissottometti d-deċiżjonijiet ta’ selezzjoni individwali 
għal proċedura ta’ komitoloġija. 

Fl-implimentazzjoni tal-programm tagħha “Ċittadini għall-Ewropa”, il-Kummissjoni se 
tgħarraf lill-Kumitat tal-Programm u lill-Parlament Ewropew mingħajr dewmien dwar id-
deċiżjonijiet kollha ta’ selezzjoni li jittieħdu mingħajr rikors għall-proċedura ta’ komitoloġija.  

Il-Kummissjoni barra minn hekk, se tissokta tfittex aktar modijiet biex tqassar l-iskeda ta' 
selezzjoni permezz ta' żidiet fl-effiċjenza amministrattiva, b'mod partikolari permezz ta' l-użu 
ta' l-Aġenżija Eżekuttiva l-ġdida għall-implimentazzjoni tal-programm. Hija tiġbed l-
attenzjoni iżda, li l-iskala ta’ kwalunkwe gwadann ta’ żmien hija sostanzjalment inqas mix-
xahrejn sa tliet xhur li jkunu fir-riskju jekk isir rikors għal proċess ta' komitoloġija għad-
deċiżjonijiet ta’ selezzjoni individwali.  
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LEGISLATIVE FINANCIAL STATEMENT 

Policy area(s): Education and culture 

Activit(y/ies): Fostering European Citizenship 
 

TITLE OF ACTION: EUROPE FOR CITIZENS 

1. BUDGET LINE(S) + HEADING(S) 

15.06.66 Citizens for Europe 
15.01.04.66 Citizens for Europe — Expenditure on administrative management 

15.01.04.31 Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture — Subsidy 
for programmes of Heading 3b 

04.04.09 Support to the running costs of the Platform of European Social Non-
Governmental Organisations 

2. OVERALL FIGURES  

2.1. Total allocation for action: € 215,000 million for commitment 

2.2. Period of application: 

2007-2013 

2.3. Overall multiannual estimate of expenditure: 

(a) Schedule of commitment appropriations/payment appropriations (financial 
intervention) (see point 6.1.1) 

 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 19,959 26,970 28,620 29,070 29,070 29,340 29,620 192,649 

Payments 14,039 24,893 28,086 27,718 28,294 28,898 40,720 192,649 

* 2013 et seq for payments 

(b) Technical and administrative assistance and support expenditure (see point 6.1.2) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351

Payments 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351

* 2013 et seq for payments 
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 Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
Subtotal a + b 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total

Commitments 22,920 30,100 31,800 32,300 32,300 32,600 32,980 215,000

Payments 17,000 28,023 31,266 30,948 31,524 32,158 44,080 215,000

* 2013 et seq for payments 

(c) Overall financial impact of human resources and other administrative expenditure 
(see points 7.2 and 7.3) 

Cash prices € million (to 3rd decimal place)  
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

Commitments
/ payments 1,729 1,765 1,801 1,837 1,873 1,909 1,945 12,859 

 

Cash prices € million (to 3rd decimal place) 
TOTAL 
a+b+c 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* Total 

Commitments 24,649 31,865 33,601 34,137 34,173 34,509 34,925 227,859

Payments 18,729 29,788 33,067 32,785 33,397 34,067 46,025 227,859

* 2013 et seq for payments 

2.4. Compatibility with financial programming and financial perspective 

2.5. Financial impact on revenue: 

[X] Proposal has no financial implications (involves technical aspects regarding 
implementation of a measure) 

3. BUDGET CHARACTERISTICS 

Type of expenditure New EFTA 
contribution 

Contributions 
form applicant 

countries 

Heading in 
financial 

perspective 

Non-comp Diff NO YES YES N° 3 b 

Non-comp Non-Diff NO YES YES N° 3 b 

4. LEGAL BASIS  

Treaty establishing the European Community, Articles 151 & 308. 

5. DESCRIPTION AND GROUNDS 
See initial proposal. 
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6. FINANCIAL IMPACT 

6.1. Total financial impact on Part B - (over the entire programming period) 

6.1.1. Financial intervention 

Commitments (cash prices) 
 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total

ACTION N°1: 
ACTIVE CITIZENS 
FOR EUROPE 

10,559 14,177 15,046 15,281 15,179 15,422 15,470 101,134 

- TOWN TWINNING 10,559 13,677 14,046 14,281 14,179 14,422 14,220 95,384

- CITIZENS' PROJECTS 
AND SUPPORT 
MEASURES 

0,000 0,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,250 5,750

ACTION N°2: 
ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN 
EUROPE 

7,220 8,579 9,122 9,267 9,339 9,354 9,544 62,425 

- STRUCTURAL 
SUPPORT TO "THINK 
TANKS" 

1,804 1,804 1,980 1,980 1,980 1,980 2,068 13,596

- STRUCTURAL 
SUPPORT TO CIVIL 
SOCIETY 
ORGANISATIONS 

2,296 2,296 2,520 2,520 2,520 2,520 2,632 17,304

- CIVIL SOCIETY 
PROJECTS 3,120 4,479 4,622 4,767 4,839 4,854 4,844 31,525

ACTION N°3: 
TOGETHER FOR 
EUROPE 

1,260 3,010 3,180 3,230 3,260 3,260 3,291 20,491 

- HIGH VISIBILITY 
EVENTS 0,650 2,180 2,200 2,200 2,230 2,230 2,261 13,951

- STUDIES 0,000 0,200 0,200 0,250 0,250 0,250 0,250 1,400

- DISSEMINATION / 
INFORMATION 0,610 0,630 0,780 0,780 0,780 0,780 0,780 5,140

ACTION N°4: 
ACTIVE EUROPEAN 
REMEMBRANCE 

0,920 1,204 1,272 1,292 1,292 1,304 1,315 8,600 

- SUPPORT TO 
PROJECTS 0,920 1,204 1,272 1,292 1,292 1,304 1,315 8,600

TOTAL 19,959 26,970 28,620 29,070 29,070 29,340 29,620 192,649 
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6.1.2. Technical and administrative assistance, support expenditure and IT expenditure 
(commitment appropriations) 

 

Commitments (cash prices) 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

1) Technical and administrative assistance 

a) Executive 
Agency 2,661 2,706 2,746 2,809 2,802 2,839 2,919 19,483 

b) Other TAA:                 

- intra muros: 0,051 0,051 0,051 0,048 0,047 0,045 0,045 0,337 

- extra muros:                 

Symmetry 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,023 0,168 

Audits 0,024 0,024 0,024 0,022 0,022 0,021 0,021 0,157 

Other informatics 
assistance                 

Experts – project 
evaluations 0,035 0,038 0,044 0,048 0,053 0,053 0,060 0,331 

Subtotal 1 2,796 2,845 2,890 2,951 2,947 2,980 3,068 20,477 

2) Support expenditure 

a) Studies 0,025 0,128 0,127 0,119 0,128 0,123 0,128 0,778 

b) Meetings of 
experts 0,025 0,026 0,025 0,024 0,023 0,022 0,023 0,168 

c) Information and 
publications 0,042 0,043 0,042 0,040 0,039 0,037 0,038 0,281 

d) Other 0,073 0,089 0,095 0,096 0,093 0,097 0,104 0,647 

Subtotal 2 0,165 0,285 0,290 0,279 0,283 0,280 0,292 1,874 

TOTAL 2,961 3,130 3,180 3,230 3,230 3,260 3,360 22,351 



 

MT 10   MT 

6.2. Calculation of costs by measure envisaged in Part B (over the entire 
programming period)  

Commitments (cash prices) 

Breakdown  Type  
of outputs 

(projects, files ) 

Number of 
outputs 

(total for years 
2007-2013)  

Average unit 
cost 

Total cost 

(total for years 
2007-2013)  

 

ACTION N°1: ACTIVE 
CITIZENS FOR EUROPE 

8959  101,134 

- TOWN TWINNING Operating & 
Project Grants 8671 0,011 95,384 

- CITIZENS' PROJECTS AND 
SUPPORT MEASURES 

Project Grants 
& Service 
Contracts 

288 0,020 5,750 

ACTION N°2: ACTIVE CIVIL 
SOCIETY IN EUROPE 566  62,425 

- STRUCTURAL SUPPORT TO 
"THINK TANKS" 

Operating 
Grants 76 0,180 13,596 

- STRUCTURAL SUPPORT TO 
CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS 

Operating 
Grants 96 0,180 17,304 

- CIVIL SOCIETY PROJECTS Project Grants 394 0,080 31,525 

ACTION N°3: TOGETHER FOR 
EUROPE 58  20,491 

- HIGH VISIBILITY EVENTS Project Grants 
& Service 
Contracts 

19 0,735 13,951 

- STUDIES Project Grants 
& Service 
Contracts 

6 0,230 1,400 

- DISSEMINATION / 
INFORMATION 

Operating 
Grants & 
Service 
Contracts 

33 0,155 5,140 

ACTION N°4: ACTIVE 
EUROPEAN REMEMBRANCE 246  8,600 

- SUPPORT TO PROJECTS Project Grants 246 0,035 8,600 

TOTAL  9828  192,649 
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The needs for human and administrative resources shall be covered within the allocation 
granted to the managing DG in the framework of the annual allocation procedure. 

7. IMPACT ON STAFF AND ADMINISTRATIVE EXPENDITURE  

7.1. Impact on human resources 

Staff to be assigned to management of the 
action using existing and/or additional 

resources 

Description of tasks deriving from 
the action 

Types of post Number of 
permanent posts 

2007 (2013) 

Number of 
temporary posts 

2007(2013) 

Total  

Officials or 
temporary staff 

A 

B 

C 

4 

1 

6 

   

Other human resources 

DNE/AUX 

 1 DNE 

3 AUX 

  

Total 11 4 15  

7.2. Overall financial impact of human resources  

Type of human resources Amount (€ million)
2007 Method of calculation 

Officials 

Temporary staff 

1.188.000 € 

 

FTE: 11 * 108.000 € 

 

Other human resources 

 

 

223.000 € 

1-A: 87.014 €, 
1-B: 51.540 €, 
1-C: 40.037 € 
1-DNE: 44.316 € 

Total 1.411.000 €  

The amounts are total expenditure for twelve months. 
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7.3. Other administrative expenditure deriving from the action  

Budget line 

(number and heading) 

Amount € million 

2007(2013) 
Method of calculation 

Overall allocation (Title A7)   

A0701 – Missions 42.000 € 5 persons * 10missions * 825 € 
(average) 

A07030 – Meetings 116.000 € 2meetings * 50persons * (860 € + 
(2*150 €)) 

A07031 – Compulsory committees 1 68.000 € 3meetings * 25persons * 860€ 
(Management Committee) 

A07032 – Non-compulsory committees   

A07040 – Conferences 200.000 € Annual Conference (approx.) 

A0705 – Studies and consultations   

Other expenditure (specify)   

Information systems (A-5001/A-4300)   

Other expenditure - Part A (specify)   

Total 426.000 €  

The amounts are total expenditure for twelve months. 

I. Annual total (7.2 + 7.3) 

II. Duration of action 

III. Total cost of action (I x II) 

€ 1.837.000 € 

7 years 

€ 12.859.000 € 

8. FOLLOW-UP AND EVALUATION 

See initial proposal. 

9. ANTI-FRAUD MEASURES 

See initial proposal. 




