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22.2.2017 A8-0017/1 

Pozměňovací návrh  1 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na své usnesení ze dne 

19. ledna 2016 o úloze mezikulturního 

dialogu, kulturní rozmanitosti a 

vzdělávání při prosazování základních 

hodnot Unie14, _________________ 

14 Přijaté texty, P8_TA(2016)0005. 

 

vypouští se 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Pozměňovací návrh  2 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že program 

Evropa pro občany je jedinečným a vysoce 

symbolickým programem, neboť se jedná 

o úsilí naslouchat diskusi občanské 

společnosti a kriticky přemýšlet o 

evropském projektu, jeho historii a o 

historii směrů a myšlenek, které jej 

podporovaly, a protože rovněž šíří 

povědomí o evropském rozhodovacím 

procesu a zlepšuje podmínky občanské a 

demokratické účasti na unijní úrovni; 

A. vzhledem k tomu, že program 

Evropa pro občany by měl být úsilím 

naslouchat diskusi občanské společnosti a 

měl by stimulovat kritické přemýšlení o 

evropském projektu, jeho historii a o 

historii směrů a myšlenek, které jej 

podporovaly; připomínaje, že se tento 

program provádí v kontextu, kdy podle 

výsledků průzkumu Eurobarometr č. 415 

z roku 2014 nemá 59 % občanů členských 

států důvěru v EU a její instituce a 47 % 

nerozumí tomu, jak EU funguje; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Pozměňovací návrh  3 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že program 

Evropa pro občany si klade za cíl posilovat 

smysl pro evropské občanství a 

sounáležitost, rozvíjet solidaritu, 

vzájemnou toleranci a respekt, podporovat 

lepší pochopení EU, jejích počátků a 

rozvoje a také jejích hodnot, orgánů a 

pravomocí a podporovat aktivní dialog 

mezi občany EU; vzhledem k tomu, že 

aktivity v rámci programu lze chápat jako 

součást neformálního a celoživotního 

vzdělávání v oblasti výchovy k občanství; 

B. vzhledem k tomu, že program 

Evropa pro občany by měl být příležitostí 

pro evropské orgány a instituce a pro 

tvůrce politiky, aby zohlednili názory 

všech občanů členských států včetně těch, 

kteří se kriticky staví k evropské integraci; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Pozměňovací návrh  4 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že současný 

nárůst „euroskepticismu“ (který odrážejí 

protievropské síly zpochybňující samu 

existenci evropského projektu a který 

nedávno vyvrcholil hlasováním ve 

prospěch brexitu) dále podtrhuje význam 

takovýchto programů a posiluje potřebu 

napomáhat rozvoji společného smyslu 

evropské identity, přemýšlet nad důvody 

ztráty důvěryhodnosti Evropské unie, 

podněcovat účast občanů a zahájit 

důkladnou diskusi o evropských 

hodnotách, která by měla zapojit celou 

občanskou společnost a samotné orgány 

(a měla by zahrnovat také vzdělávací 

kampaň o fungování orgánů EU) a 

současně poukázal na příležitosti, které s 

sebou přináší členství v EU; 

D.  vzhledem k tomu, že jedním z 

důvodů, proč v britském referendu zvítězil 

brexit, je skutečnost, že volení 

představitelé a média soustavně očerňují 

to, co se obecně označuje jako 

„euroskepticismus“ a co není ničím jiným 

než uplatňováním svobodné vůle a 

svobody projevu v rámci demokracie; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Pozměňovací návrh  5 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. připomínaje v této souvislosti, že 

pluralismus, který je zakotven v článku 2 

Smlouvy o Evropské unii (SEU), je jedním 

ze základních prvků demokracie a 

definuje se jako systém, který uznává 

existenci více způsobů myšlení, chování, 

politických a náboženských názorů, více 

politických stran apod.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Pozměňovací návrh  6 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

E. vzhledem k tomu, že předtím, než 

země přistoupí k Evropské unii, je 

nezbytná důkladná a ucelená příprava 

týkající se otázek paměti, vyrovnání se s 

minulostí a zajištění aktivní účasti občanů 

dané země v občanském životě; 

E. potvrzuje tudíž, že se Evropská 

unie nemůže přiblížit občanům členských 

států, pokud bude nadále odmítat 

respektovat rozmanitost jejich názorů, 

zejména pokud bude opakovaně přehlížet 

výsledky referend, která jsou 

nejvlastnějším nástrojem demokracie; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Pozměňovací návrh  7 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

F. vzhledem k tomu, že podle článku 

11 SEU mají orgány EU povinnost 

poskytovat občanům a sdružením, která je 

zastupují, příležitost veřejně si vyměňovat 

názory ve všech oblastech činnosti Unie; 

vzhledem k tomu, že toto ustanovení 

rovněž orgánům EU ukládá povinnost vést 

otevřený, transparentní a pravidelný dialog 

s občanskou společností a Komisi svěřuje 

úkol provádět široké konzultace se všemi 

zúčastněnými stranami; 

F. vzhledem k tomu, že podle článku 

11 SEU mají orgány EU povinnost 

poskytovat občanům a sdružením, která je 

zastupují, příležitost veřejně si vyměňovat 

názory ve všech oblastech činnosti Unie; 

vzhledem k tomu, že toto ustanovení 

rovněž orgánům EU ukládá povinnost vést 

otevřený, transparentní a pravidelný dialog 

s občanskou společností a Komisi svěřuje 

úkol provádět široké konzultace se všemi 

zúčastněnými stranami; vzhledem k tomu, 

že výsledkem tohoto posledního úkolu 

bylo, že Komise již selhala, neboť 

v některých oblastech, jako je například 

přistěhovalecká politika, se uskutečnilo 

jen málo konzultací; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Pozměňovací návrh  8 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. připomínaje dále, že čl. 10 odst. 3 

SEU stanoví, že každý občan má právo se 

podílet na demokratickém životě Unie a že 

rozhodnutí jsou přijímána co 

nejotevřeněji a co nejblíže občanům; 

zdůrazňuje však, že Komise tento závazek 

dosud plně nedodržuje, zejména pokud jde 

o vyjednávání dohod o volném obchodu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Pozměňovací návrh  9 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

G. vzhledem k tomu, že článek 20 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) zavádí základní status občanství 

Unie a uvádí konkrétní práva, která jsou s 

tímto statusem spojena, a vzhledem dále k 

tomu, že pochopení EU a jejích hodnot je 

důležitým předpokladem pro to, aby byli 

občané skutečně schopni tato práva plně 

uplatňovat; 

G. vzhledem k tomu, že článek 20 

Smlouvy o fungování Evropské unie 

(SFEU) zavádí status občanství Unie, které 

zůstává nadále doplňkové k občanství 

vnitrostátnímu, neboť občanství je právně 

a etymologicky vnitřně spojeno se státní 

příslušností; vzhledem k tomu, že ačkoli 

jsou v článku 20 podrobně uvedena práva 

související s občanstvím Unie, mělo by být 

opětovně potvrzeno, že občanství zahrnuje 

také povinnosti; vzhledem k tomu, že lepší 

pochopení Unie je nezbytným 

předpokladem, který umožní poskytnout 

občanům prostředky k tomu, aby si tato 

práva a povinnosti uvědomili; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Pozměňovací návrh  10 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění I 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

I. vzhledem k tomu, že stávající 

program je založen na článku 352 SFEU, 

který dává Parlamentu pouze právo 

vyjádřit svůj postoj v rámci postupu 

souhlasu, což Parlament důrazně 

kritizoval v době, kdy Komise příslušný 

návrh předložila, protože je to 

jednoznačně v rozporu s demokratickou 

povahou tohoto programu; 

I. vzhledem k tomu, že stávající 

program je založen na článku 352 SFEU, 

který dává Parlamentu pouze právo 

vyjádřit svůj postoj v rámci postupu 

souhlasu; vzhledem k tomu, že tento 

právní rámec již nyní podrývá legitimitu 

programu Evropa pro občany, neboť z 

rozhodovacího procesu vylučuje jediný 

orgán Unie volený ve všeobecných 

volbách; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Pozměňovací návrh  11 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění O 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

O. vzhledem k tomu, že aby se 

omezilo překrývání činností a posílily se 

dopady programu, je třeba dosáhnout 

větší součinnosti s ostatními programy a 

zlepšit komunikaci s ostatními GŘ; 

O. vzhledem k tomu, že jelikož je 

program řízen společně několika GŘ, 

mezi nimi i GŘ pro migraci a zahraniční 

věci, může vzniknout nejistota ohledně 

skutečných cílů programu, což může 

poškodit jeho efektivitu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Pozměňovací návrh  12 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že celkový objem 

prostředků (185,47 milionu EUR) 

vyčleněný na jediný program, který je 

určen výhradně na evropské občanství (tj. 

program Evropa pro občany), je 

zanedbatelný ve srovnání s jinými 

programy v oblasti vzdělávání a kultury, 

jako jsou např. Kreativní Evropa (1,46 

miliardy EUR) a Erasmus+ (14,7 miliardy 

EUR), a bude tudíž zklamáním pro 

žadatele s vysokými očekáváními; 

1. bere na vědomí celkový dostupný 

objem prostředků (185,47 milionu EUR) a 

opakovaně připomíná, že úspěšnost 

programu bude záviset nejen na rozpočtu, 

který bude přidělen, ale především na 

schopnosti definovat jeho cíle, které by 

odpovídaly reálným aspiracím občanů a 

zohledňovaly jejich názory a požadavky; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Pozměňovací návrh  13 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. uznává, že dopady programu jsou i 

nadále vysoké ve srovnání s jeho 

rozsahem, jak ukazuje skutečnost, že v 

roce 2015 se na vybraných 408 projektech 

podílelo odhadem 1 100 000 účastníků; 

domnívá se rovněž, že vysoký počet žádostí 

(2 087 v roce 2014 a 2 791 v roce 2015) a 

kvalita projektů ukazují na to, že tento 

program vzbuzuje vysoký zájem a že je 

třeba věnovat více lidských a finančních 

zdrojů na tento program s cílem zvýšit 

počet podpořených projektů; 

10. připomíná, že vzhledem k 

omezenému rozpočtu by měly být dotace z 

tohoto programu soustředěny na projekty, 

jejichž nositeli jsou spolky či orgány z 

členských států, a nikoli rozptýleny mezi 

projekty nečlenských třetích zemí; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Pozměňovací návrh  14 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. vítá silné zaměření na občany a 

společenské aspekty EU, které orgánům 

EU umožňuje zapojit se do přímého 

dialogu s místní občanskou společností; v 

rámci priorit programu zdůrazňuje 

význam projektů zaměřených na stávající 

výzvy pro Evropu např. v oblastech, jako 

jsou rozmanitost, migrace, uprchlíci, 

předcházení radikalizaci, posilování 

sociálního začleňování, mezikulturní 

dialog, řešení finančních problémů a 

vymezení společného evropského 

kulturního dědictví; vyzývá Komisi a 

členské státy, aby posílily vazby mezi 

prioritami programu a politikami 

spojenými s evropským občanstvím i 

každodenním životem evropských občanů; 

32. zdůrazňuje, že pokud má být cílem 

programu sbližování EU a občanů, měl by 

v první řadě zohlednit jejich hlas, 

především pokud jde o priority programu, 

a zejména prioritu č. 3 oddílu 2, která je 

nazvána „Boj proti stigmatizaci 

„přistěhovalců“ a vytváření opačných 

diskurzů na podporu mezikulturního 

dialogu a vzájemného porozumění“; 

připomíná totiž, že většina občanů 

členských států se staví proti přijímání 

většího počtu migrantů, jako např. 56 % 

Francouzů nebo 98,3 % Maďarů, kteří se 

zúčastnili referenda o kvótách na 

migranty, které vnucuje Brusel; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Pozměňovací návrh  15 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. zdůrazňuje, že v oblasti „Evropské 

historické povědomí“ je třeba rozvíjet 

evropskou identitu, která by měla být 

zaměřena směrem do budoucnosti a nikoli 

jen do minulosti, měla by být pluralitní, 

čerpat z mnoha kultur a být otevřená 

migračním tokům a vlivům ze zbytku 

světa, s cílem dosáhnout společné 

integrace založené na evropských 

hodnotách a evropském sekulárním a 

duchovním dědictví; zdůrazňuje, že je 

třeba zajistit, aby dějiny nesloužily jako 

rozdělující nástroj, ale jako příležitost 

zabývat se současnými problémy 

prostřednictvím citlivého výkladu a 

kvalifikovaných a cílených vzdělávacích 

programů; zdůrazňuje, že je důležité 

podporovat mezigenerační projekty, které 

umožňují výměnu zkušeností mezi staršími 

a mladšími generacemi; 

35. připomíná, že „bez minulosti není 

budoucnosti“ a že žádná kulturní identita 

se nemůže vytvořit ex nihilo; zdůrazňuje 

proto, že občané členských států znovu 

naleznou smysl své společné civilizace 

pouze tehdy, bude-li zhodnoceno jejich 

jedinečné dědictví a zvláštní tradice, což 

jim umožní podtrhnout svůj společný 

původ z řecko-latinského myšlení a 

křesťanského dědictví; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Pozměňovací návrh  16 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. zdůrazňuje, že je třeba obohatit 

program návrhy týkajícími se účasti 

občanů na demokratickém procesu a 

rozhodování EU způsobem, který by 

občanům pomáhal uplatňovat svá práva, 

např. prostřednictvím zavedení systému e-

demokracie; vyzývá Unii a její členské 

státy, aby k tomuto účelu rozvíjely činnosti 

a politiky pro posílení schopnosti 

převoditelného, kritického a kreativního 

myšlení a digitální a mediální gramotnosti, 

začleňování svých občanů a podporování 

jejich zvídavosti, zejména dětí a mládeže 

tak, aby byli schopni činit informovaná 

rozhodnutí a pozitivně přispívat k 

demokratickým procesům; 

38. zdůrazňuje, že je třeba obohatit 

program návrhy týkajícími se účasti 

občanů na demokratickém procesu a 

rozhodování EU způsobem, který by 

občanům pomáhal uplatňovat svá práva, 

např. prostřednictvím zavedení systému e-

demokracie; připomíná však, že takové 

nástroje nemohou být účinné, pokud bude 

EU i nadále pohrdat jinými nástroji přímé 

demokracie, jako jsou referenda, a 

vyjadřuje tudíž znepokojení nad četnými 

výroky předsedy Komise, který pravidelně 

zpochybňoval vnitrostátní referenda, 

například ta, která proběhla v Řecku; 

zdůrazňuje, že takovéto postoje 

evropských vedoucích představitelů 

pravděpodobně povedou ke zvýšení 

nedůvěry Evropanů v Evropskou unii; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

Dominique Bilde 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Provádění programu „Evropa pro občany“ 

2015/2329(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. domnívá se, že skutečnost, že se 

programu účastní také země, které se 

chtějí stát členskými státy EU, vede k 

lepšímu vzájemnému porozumění a 

přispívá k prohloubení spolupráce; 

doporučuje, aby se posílil mezinárodní 

rozměr programu, a to zejména 

prostřednictvím výzvy zemím Evropského 

sdružení volného obchodu (ESVO), 

Evropského hospodářského prostoru 

(EHP) a přistupujícím a kandidátským 

zemím, aby při podávání žádostí o účast 

na projektech spolupracovaly s členskými 

státy EU, a vyzývá k posílení spolupráce 

nevládních organizací z EU, ze zemí 

Východního a Jižního partnerství a z 

potenciálních kandidátských zemí s cílem 

přiblížit EU občanům; navrhuje 

podporovat spolupráci mezi organizacemi 

v EU a v sousedních zemích ohledně 

evropských hodnot; 

39. domnívá se, že program ani dotace 

by se neměly rozšiřovat na třetí země; 

Or. en 

 

 

 


