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22.2.2017 A8-0017/1 

Ændringsforslag  1 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Henvisning 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

– der henviser til sin beslutning af 

19. januar 2016 om betydningen af 

interkulturel dialog, kulturel 

mangfoldighed og uddannelse for fremme 

af EU's grundlæggende værdier, 14, 

_________________ 

14 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0005. 

 

udgår 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Ændringsforslag  2 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning A 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

A. der henviser til, at programmet 

Europa for Borgerne er et enestående og 

højst symbolsk program, idet det fungerer 
som en øvelse i at lytte til civilsamfundets 

debat, stimulerer kritisk tænkning om det 

europæiske projekt, dets historie og om de 

bevægelser og idéer, der har fremmet det, 

og idet det bidrager til et bedre kendskab 

til beslutningsprocessen i EU ved at 

forbedre betingelserne for demokratisk 

engagement og aktivt medborgerskab på 

EU-plan; 

A. der henviser til, at programmet 

Europa for Borgerne bør fungere som en 

øvelse i at lytte til civilsamfundets debat og 

bør stimulere kritisk tænkning om det 

europæiske projekt, dets historie og om de 

bevægelser og idéer, der har fremmet det; 

erindrer om, at dette program 

gennemføres i en sammenhæng, hvor der 

ifølge resultatet af Eurobarometer-

undersøgelse 415, der blev offentliggjort i 

2014, er 59% af borgerne i 

medlemsstaterne, der ikke har tillid til EU 

og dets institutioner, og 47%, der ikke 

forstår, hvordan EU fungerer; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Ændringsforslag  3 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning B 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

B. der henviser til, at programmet 

Europa for Borgerne har til formål at 

styrke en følelse af EU-borgerskab, øge 

den gensidige tolerance og fremme en 

bedre forståelse af EU, dets oprindelse og 

udvikling, dets værdier, dets institutioner 

og kompetencer samt til at fremme en 

aktiv dialog mellem EU's borgere; der 

henviser til, at de af programmet 

omfattede aktiviteter kan betragtes om en 

del af en uformel livslang uddannelse i 

medborgerskab; 

B. der henviser til, at programmet 

Europa for Borgerne bør være en 

mulighed for EU-institutionerne og de 

politiske beslutningstagere til at tage 

hensyn til alle de synspunkter, som 

borgerne i medlemsstaterne har, også de 

borgere, som er kritiske over for 

europæisk integration; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Ændringsforslag  4 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

D. der henviser til, at den nuværende 

forøgelse af euroskepsissen - der kommer 

til udtryk ved, at anti-europæiske kræfter 

stille spørgsmålstegn ved selve eksistensen 

af det europæiske projekt, og som 

kulminerede for nyligt med afstemningen 

til fordel for Brexit - understreger 

betydningen af sådanne programmer og 

gør det endnu mere nødvendigt at fremme 

udviklingen af en fælles følelse af 

europæisk identitet, at reflektere over 

årsagerne til Den Europæiske Unions tab 

af troværdighed, at tilskynde til aktivt 

medborgerskab og at starte en dybtgående 

debat om europæiske værdier, som bør 

inddrage hele civilsamfundet og 

institutionerne selv - samt en 

oplysningskampagne om, hvordan EU-

institutioner fungerer - samtidig med at 

der sættes fokus på de muligheder, det 

giver at høre til EU; 

D.  der henviser til, at de folkevalgtes 

og mediernes konstante nedgørelse af, 

hvad der almindeligvis betegnes som 

"euroskepsis", og som ikke er andet end 

udtryk for den frie vilje og ytringsfriheden 

inden for demokratiets rammer, er en af 

årsagerne til, at folk stemte for Brexit; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Ændringsforslag  5 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning D a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Da. erindrer i denne forbindelse om, at 

pluralisme, som nedfældet i artikel 2 i 

traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU), er et af demokratiets 

grundlæggende elementer og defineres 

som et system, der anerkender eksistensen 

af flere forskellige måder at tænke og 

opføre sig på, flere forskellige politiske og 

religiøse opfattelser, flere forskellige 

politiske partier osv.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Ændringsforslag  6 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning E 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

E. understreger, at der, før et land 

tiltræder Den Europæiske Union, kræves 

en omfattende og holistisk forberedelse 

med hensyn til spørgsmål som 

historiebevidsthed, accept af fortiden og 

med hensyn til at sikre borgernes aktive 

deltagelse i samfundslivet i det 

pågældende land; 

E. bekræfter derfor, at Den 

Europæiske Union ikke kan komme 

tættere på medlemsstaternes borgere, så 

længe den fortsat ikke respekterer deres 

forskelligartede meninger, navnlig ved 

gentagne gange ikke at tage hensyn til 

resultatet af folkeafstemninger, der 

egentlig er det mest demokratiske redskab 

overhovedet;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Ændringsforslag  7 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

F. der henviser til, at alle EU-

institutioner i overensstemmelse med 

artikel 11 i EU-traktaten er forpligtet til at 

give borgere og repræsentative 

sammenslutninger mulighed for at 

diskutere deres opfattelse angående alle 

Unionens arbejdsområder; der henviser til, 

at denne bestemmelse også omfatter at EU-

institutionernes forpligtelser til at føre en 

åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog 

med civilsamfundet og Kommissionen 

pligt til at foretager brede høringer af de 

berørte parter; 

F. der henviser til, at alle EU-

institutioner i overensstemmelse med 

artikel 11 i EU-traktaten er forpligtet til at 

give borgere og repræsentative 

sammenslutninger mulighed for at 

diskutere deres opfattelse angående alle 

Unionens arbejdsområder offentligt; der 

henviser til, at denne bestemmelse også 

omfatter at EU-institutionernes 

forpligtelser til at føre en åben, 

gennemsigtig og regelmæssig dialog med 

civilsamfundet og Kommissionen pligt til 

at foretage brede høringer af de berørte 

parter; der henviser til, at Kommissionen i 

betragtning heraf allerede har misligholdt 

sine forpligtelser, eftersom der kun er 

blevet afholdt få høringer på visse 

områder som f.eks. 

indvandringspolitikken; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Ændringsforslag  8 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning F a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fa. erindrer desuden om, at det i 

artikel 10, stk. 3, i traktaten om Den 

Europæiske Union fastsættes, at enhver 

borger har ret til at deltage i Unionens 

demokratiske liv, og at beslutningerne 

skal træffes så åbent som muligt og så tæt 

på borgerne som muligt; understreger 

imidlertid, at Kommissionen hidtil ikke 

fuldt ud har respekteret dette tilsagn, 

navnlig ikke i forbindelse med 

forhandlingerne om frihandelsaftaler; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Ændringsforslag  9 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning G 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

G. der henviser til, at artikel 20 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) fastlægger 

unionsborgerskabets grundlæggende status 

og angiver de rettigheder, der er knyttet til 

det, og der henviser til, at en bedre 

forståelse af EU er en vigtig forudsætning 

for fuldt ud at nyde godt af disse 

rettigheder; 

G. der henviser til, at artikel 20 i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF) fastlægger 

unionsborgerskabets grundlæggende status, 

som fortsat er underordnet nationalt 

statsborgerskab, eftersom statsborgerskab 

etymologisk og juridisk set er uopløseligt 

knyttet til nationalitet; der henviser til, at 

medens det i artikel 20 beskrives, hvilke 

rettigheder der er knyttet til 

unionsborgerskabet, bør det understreges, 

at medborgerskab også indebærer 

forpligtelser; der henviser til, at en bedre 

forståelse af EU er en forudsætning for, 

at borgere i højere grad kan være bevidste 

om disse rettigheder og pligter; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Ændringsforslag  10 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning I 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

I. der henviser til, at det nuværende 

program er baseret på artikel 352 i TEUF, 

som kun giver Parlamentet ret til at give 

udtryk for sin holdning under 

godkendelsesproceduren, hvilket 

Parlamentet gjorde voldsom indsigelse 

imod på det tidspunkt, hvor Kommissionen 

fremsatte forslaget, fordi det står i skarp 

modsætning til programmets demokratiske 

natur; 

I. der henviser til, at det nuværende 

program er baseret på artikel 352 i TEUF, 

som kun giver Parlamentet ret til at give 

udtryk for sin holdning under 

godkendelsesproceduren; der henviser til, 

at disse retlige rammer allerede 

undergraver legitimiteten af programmet 

"Europa for Borgerne", fordi de 

udelukker den eneste EU-institution, der 

er valgt med almindeligt valgret, fra 

beslutningsprocessen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Ændringsforslag  11 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Betragtning O 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

O. der henviser til, at der er behov for 

yderligere synergier med andre 

programmer og bedre kommunikation med 

andre GD'er for at mindske overlapning og 

styrke programmets virkning; 

O. der henviser til den kendsgerning, 

at programmet forvaltes af flere GD'er i 

fællesskab, herunder Generaldirektoratet 

for Migration og Indre Anliggender, kan 

skabe forvirring omkring programmets 

reelle mål og undergrave dets effektivitet;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Ændringsforslag  12 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

1. fremhæver, at den samlede 

finansiering, der er til rådighed (185,47 

mio. euro) til det eneste program, som 

udelukkende er viet europæisk 

medborgerskab, er ubetydeligt i 

sammenligning med andre uddannelses- 

og kulturprogrammer såsom  

 Et Kreativt Europa (1,46 mia. euro) og 

Erasmus + (14,7 mia. euro), hvilket 

resulterer i, at ansøgerne vil blive skuffet i 

deres forventninger; 

1. noterer sig den samlede 

finansiering, der er til rådighed (185,47 

mio. euro) og gentager, at programmets 

succes ikke kun afhænger af det budget, 

der stilles til rådighed for det, men først 

og fremmest også af, om det er i stand til 

af fastsætte mål, der modsvarer borgernes 

virkelige bestræbelser og tager hensyn til 

deres synspunkter og krav;  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Ændringsforslag  13 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 10 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

10. anerkender, at programmets 

virkning fortsat er forholdsvis stor, hvilket 

fremgår af den kendsgerning, at 

skønsmæssigt 1,1 million deltagere i 2015 

var involveret i de 408 projekter, der blev 

udvalgt; mener også, at det store antal 

ansøgninger - 2.087 in 2014 and 2.791 in 

2015 - og kvaliteten af projekterne tyder 

på en stor interesse for programmet og på, 

at det er nødvendigt at afsætte flere 

menneskelige og økonomiske ressourcer 

til programmet med henblik på at øge 

antallet af projekter, der modtager støtte; 

10. erindrer i betragtning af det 

begrænsede budget om, at programmets 

tilskud bør koncentreres om projekter, der 

gennemføres af organisationer eller 

institutionelle myndigheder i 

medlemsstaterne, og ikke bør spredes til 

projekter, der gennemføres af tredjelande, 

der ikke er medlemmer; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Ændringsforslag  14 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 32 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

32. glæder sig over det stærke fokus 

på borgere og samfundsmæssige aspekter 

i EU, hvilket giver EU-institutionerne 

mulighed for direkte at komme i kontakt 

med det lokale civilsamfund; understreger 

i forbindelse med programmets prioriteter 

betydningen af projekter, der fokuserer på 

de udfordringer, som Europa i øjeblikket 

står overfor, såsom migration, flygtninge, 

forebyggelse af radikalisering, fremme af 

social inklusion, interkulturel dialog, 

løsning af finansieringsproblemer og 

identificering af den fælles europæiske 

kulturarv; opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at styrke 

forbindelserne mellem programmets 

prioriteringer og de politikker, der er 

knyttet til europæisk medborgerskab, samt 

de europæiske borgeres dagligliv; 

32. understreger, at hvis programmet 

skal bringe EU tættere på sine borgere, 

bør det starte med at tage hensyn til deres 

stemme, navnlig for så vidt angår 

programmets prioriteter, især prioritet nr. 

3 under indsatsområde 2, "Bekæmpelse 

af stigmatiseringen af "indvandrere" og 

positive modfortællinger til fremme af 

interkulturel dialog og gensidig 

forståelse"; erindrer om, at størstedelen 

af medlemsstaternes borgere er imod at 

tage imod flere indvandrere, nemlig 56% 

af franskmændene eller 98,3% af 

ungarerne, som stemte i 

folkeafstemningen om de 

indvandrerkvoter, der var blevet pålagt af 

Bruxelles; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Ændringsforslag  15 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. fremhæver, at det - inden for 

indsatsområdet "europæisk 

historiebevidsthed" - er nødvendigt at 

udvikle en europæisk identitet, der bør 

orienteres mod fremtiden og ikke kun 

mod fortiden, bør være pluralistisk, 

transkulturel og åben for 

migrationsstrømme og påvirkninger fra 

resten af verden, med henblik på at opnå 

fælles integration, der er baseret på 

europæiske værdier og Europas sekulære 

og åndelige arv; understreger, at det er 

det vigtigt at sikre, at historien ikke 

anvendes til at splitte, men som en 

mulighed for at tackle nutidens 

udfordringer gennem følsomme 

fortolkninger og veludformede målrettede 

uddannelsesprogrammer; understreger 

betydningen af at fremme projekter på 

tværs af generationerne, der giver 

mulighed for at udveksle erfaringer 

mellem den ældre og den yngre 

generation; 

35. erindrer om, at "der ikke er nogen 

fremtid uden fortid", og at ingen kulturel 

identitet kan bygges op på ingenting; 

understreger derfor, at borgerne i 

medlemsstaterne kun vil genvinde en 

fornemmelse af deres fælles civilisation 

ved at værdsætte deres egen arv og 

særlige traditioner, som kan sætte dem i 

stand til at finde frem til deres fælles 

oprindelse i den græsk-latinske tankegang 

og den kristne arv; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Ændringsforslag  16 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. understreger, at det er nødvendigt at 

udvide programmet med forslag 

vedrørende borgernes deltagelse i den 

demokratiske proces og i EU's 

beslutningstagning på en måde, der 

bidrager til at sætte borgerne i stand til at 

gøre brug af deres rettigheder, f.eks. via 

gennemførelse af elektronisk demokrati; 

opfordrer med henblik herpå EU og dets 

medlemsstater til at udvikle 

foranstaltninger og politikker til styrkelse 

af overførbare færdigheder i kritisk og 

kreativ tænkning samt digitale 

færdigheder og mediekendskab, 

inddragelse af deres borgere og fremme af 

nysgerrighed, især blandt børn og unge, 

således at de bliver i stand til at træffe 

informerede afgørelser og bidrage positivt 

til de demokratiske processer; 

38. understreger, at det er nødvendigt at 

udvide programmet med forslag 

vedrørende borgernes deltagelse i den 

demokratiske proces og i EU's 

beslutningstagning på en måde, der 

bidrager til at sætte borgerne i stand til at 

gøre brug af deres rettigheder, f.eks. via 

gennemførelse af elektronisk demokrati; 

erindrer imidlertid om, at disse redskaber 

ikke vil være effektive, hvis Den 

Europæiske Union fortsætter med at 

tilintetgøre andre af det direkte 

demokratis redskaber såsom 

folkeafstemninger, og er derfor bekymret 

over de mange erklæringer, der er blevet 

fremsat af Kommissionens formand, som 

for nyligt har talt negativt om nationale 

folkeafstemninger, især dem, der er blevet 

afholdt i Grækenland; understreger, at 

sådanne holdninger hos EU's ledere 

sandsynligvis vil øge europæernes mistro 

til Den Europæiske Union; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/17 

Ændringsforslag  17 

Dominique Bilde 

for ENF-Gruppen 

 

Betænkning A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne 

2015/2329(INI) 

Forslag til beslutning 

Punkt 39 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

39. påpeger, at deltagelse i 

programmet af lande, der søger EU-

medlemskab, fører til en bedre gensidig 

forståelse og et tættere samarbejde; 

anbefaler større internationalisering af 

programmet ved at opfordre alle 

EFTA/EØS-lande, tiltrædende lande og 

kandidatlande til at samarbejde med EU's 

medlemsstater om at ansøge om projekter 

og opfordrer til et større samarbejde 

mellem NGO’er fra EU, det østlige og 

sydlige partnerskab og potentielle 

kandidatlande med henblik på at bringe 

EU tættere på borgerne; foreslår at 

fremme samarbejdet mellem organisationer 

i EU og i nabolande om europæiske 

værdier; 

39. påpeger, at programmet og/eller 

tilskuddene ikke bør udvides til at omfatte 

tredjelande; 

Or. en 

 

 


