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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Baġits jistieden lill-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni, bħala l-kumitat 

responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jilqa' l-fatt li, matul l-ewwel sentejn taċ-ċiklu l-ġdid ta' finanzjament, il-programm "L-

Ewropa għaċ-ċittadini", li huwa mistenni li jnaqqas id-distakk bejn l-istituzzjonijiet tal-UE 

u ċ-ċittadini Ewropej, jidher li qed jaħdem sew, b'għadd dejjem jikber ta' applikanti, 

proġetti ta' kwalità għolja u implimentazzjoni tajba tal-proġetti; 

2. Jenfasizza l-importanza ta' programmi bħal dawn fi żminijiet ta' kriżijiet permanenti, meta 

forzi anti-Ewropej b'mod kostanti qed jikkontestaw l-eżistenza stess tal-proġett Ewropew; 

3.  Japprezza s-simplifikazzjoni tal-istruttura tal-programm, ngħidu aħna permezz tal-iffissar 

tal-prijoritajiet pluriennali li, kumplessivament, liċ-ċittadini u lill-organizzazzjonijiet 

interessati għamilhielhom aktar sempliċi biex japplikaw, kif ukoll għadd ta' arranġamenti 

finanzjarji ġodda, bħal sistema ta' ħlasijiet ta' ammont f'daqqa u ta' darba, li naqqsu l-piż 

amministrattiv fuq il-benefiċjarji; 

4. Jitlob lill-Kummissjoni u lill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-

Kultura (EACEA) jivvalutaw regolarment l-impatt li għadd ta' arranġamenti baġitarji 

kellhom fuq l-applikanti u l-applikanti potenzjalment eleġibbli; b'mod partikolari, jitlob 

valutazzjoni ta' jekk ir-rata mnaqqsa ta' prefinanzjament (minn 50 % għal 40 % għall-

proġetti, u minn 80 % għal 50 % għall-għotjiet operattivi u għall-Punti ta' Kuntatt 

Nazzjonali) applikata fl-2015, minħabba nuqqas kbir ta' approprjazzjonijiet ta' pagament, 

il-ħtieġa għal kofinanzjament u l-applikazzjoni tal-istess parametri indipendentement mill-

għoli tal-ħajja u l-periferiċità ġeografika effettivi, setgħux poġġew, u jistax ikun li 

jkomplu jpoġġu, xi tipi ta' organizzazzjonijiet u Stati Membri partikolari fi żvantaġġ; 

jitlob, barra minn hekk, li dawn jiżviluppaw aktar strateġiji biex l-istituzzjonijiet Ewropej 

jitqarrbu lejn iċ-ċittadini Ewropej u biex iċ-ċittadini jiġu informati aħjar dwar il-politiki 

varji tal-UE;  

5. Jirrikonoxxi li l-ikbar sfida hija li jinkisbu l-għanijiet ambizzjużi attwali bil-fondi limitati 

disponibbli; jinkoraġġixxi, għaldaqstant, lill-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali, flimkien mal-

awtoritajiet lokali u reġjonali assoċjati magħhom, u lill-EACEA, biex jiffaċilitaw u jagħtu 

spinta, kull fejn ikun possibbli, sinerġiji bejn programmi tal-UE bħal Erasmus+, Ewropa 

Kreattiva u l-Fond Soċjali Ewropew, sabiex jinħolqu ekonomiji ta' skala u jiġi 

mmassimizzat l-impatt; 

6.  Jistieden lill-Kummissjoni u l-EACEA biex fir-rapport dwar l-evalwazzjoni interim, dovut 

sal-31 ta' Diċembru 2017, jinkludu valutazzjoni bir-reqqa tal-implimentazzjoni baġitarja u 

finanzjarja tal-programm u jisiltu lezzjonijiet minn din il-valutazzjoni bl-għan li jiġu 

definiti mill-ġdid l-għanijiet futuri u jiġu aġġustati r-rekwiżiti baġitarji tal-programm fil-

qafas finanzjarju pluriennali li jmiss;  

7. Jenfasizza l-importanza taż-żamma ta' għotjiet operattivi bħala mod biex jinżamm l-

appoġġ strutturali għall-organizzazzjonijiet u l-benefiċjarji u li jippermettulhom jippjanaw 

fit-tul; 

8. Jistieden lill-Kummissjoni, l-EACEA, il-Punti ta' Kuntatt Nazzjonali u l-awtoritajiet sħab 
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lokali u reġjonali tagħhom, u l-benefiċjarji tal-programm biex jagħmlu sforzi addizzjonali 

sabiex itejbu l-viżibbiltà u l-komunikazzjoni billi jużaw ir-riżorsi finanzjarji disponibbli 

bl-aktar mod effiċjenti, sabiex iżidu l-kuxjenza tal-programm u jilħqu liċ-ċittadini b'mod 

saħansitra iktar effikaċi fil-pajjiżi parteċipanti, inkluż billi jtejbu l-komunikazzjoni, 

iqawwu l-użu tal-media soċjali u jkopru suġġetti li bħalissa huma fuq moħħ ħafna 

ċittadini, bħalma huma l-impjiegi, it-tkabbir u l-migrazzjoni. 
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