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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

22.2.2017 A8-0017/1 

Τροπολογία  1 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 5 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 

της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον 

ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου, της 

πολιτισμικής πολυμορφίας και της 

εκπαίδευσης στην προώθηση των 

θεμελιωδών αξιών της ΕΕ14, 

διαγράφεται 

_________________ 

14 Κείμενα που εγκρίθηκαν, 

P8_TA(2016)0005. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

22.2.2017 A8-0017/2 

Τροπολογία  2 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 

είναι ένα μοναδικό και ιδιαίτερα 

συμβολικό πρόγραμμα, καθώς αποτελεί 
άσκηση ακρόασης της συζήτησης και της 

κριτικής σκέψης της κοινωνίας των 

πολιτών σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο, 

την ιστορία του και τα κινήματα και τις 

ιδέες που το προώθησαν και συμβάλλει σε 

μια καλύτερη κατανόηση των 

ευρωπαϊκών διεργασιών λήψης 

αποφάσεων, βελτιώνοντας τις συνθήκες 

για μια πολιτική και δημοκρατική 

συμμετοχή σε επίπεδο Ένωσης· 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» θα 

πρέπει να αποτελέσει άσκηση ακρόασης 

της συζήτησης της κοινωνίας των πολιτών 

και θα πρέπει να καλλιεργήσει την 

κριτική σκέψη σχετικά με το ευρωπαϊκό 

σχέδιο, την ιστορία του και τα κινήματα 

και τις ιδέες που το προώθησαν· 

υπενθυμίζοντας ότι το πρόγραμμα αυτό 

υλοποιείται σε ένα πλαίσιο στο οποίο, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

έρευνας 415 του Ευρωβαρόμετρου που 

δημοσιεύθηκε το 2014, οι πολίτες των 

κρατών μελών σε ποσοστό 59 % δεν 

εμπιστεύονται την ΕΕ και τους θεσμούς 

της και σε ποσοστό 47 % δεν 

αντιλαμβάνονται πώς λειτουργεί η ΕΕ· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Τροπολογία  3 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη B 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 

έχει ως στόχο να ενισχύσει το αίσθημα 

της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την 

αίσθηση του ανήκειν, να αυξήσει την 

αλληλεγγύη, την αμοιβαία ανεκτικότητα 

και τον σεβασμό και να προωθήσει την 

καλύτερη κατανόηση της ΕΕ, του 

ξεκινήματός της και της εξέλιξής της, 

των αξιών της, των θεσμών της και των 

αρμοδιοτήτων της, και να ενθαρρύνει τον 

ενεργό διάλογο μεταξύ των πολιτών της 

ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 

δραστηριότητες στο πλαίσιο του 

προγράμματος μπορούν να 

εκλαμβάνονται ως μέρος της άτυπης δια 

βίου εκπαίδευσης στην αγωγή του πολίτη· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» θα 

πρέπει να αποτελέσει μια ευκαιρία για τα 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν 

υπόψη τις απόψεις όλων των πολιτών 

των κρατών μελών, ακόμη και όταν οι εν 

λόγω απόψεις επικρίνουν το ευρωπαϊκό 

οικοδόμημα· 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Τροπολογία  4 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

τρέχουσα άνοδος του 

«ευρωσκεπτικισμού» – που την απηχούν 

οι αντιευρωπαϊκές δυνάμεις που 

αμφισβητούν ακόμη και την ύπαρξη του 

ευρωπαϊκού οράματος και που 

κορυφώθηκε πρόσφατα με την ψήφο 

υπέρ του Brexit– τονίζει τη σημασία 

αυτών των προγραμμάτων και ενισχύει 

την ανάγκη για προώθηση της ανάπτυξης 

μιας κοινής αίσθησης ευρωπαϊκής 

ταυτότητας, για ενθάρρυνση της 

συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 

για έναρξη μιας εις βάθος συζήτησης 

σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες, με 

συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας των 

πολιτών και των ίδιων των θεσμών –και 

μια εκστρατεία κατάρτισης σχετικά με τη 

λειτουργία των θεσμών της ΕΕ– 

αναδεικνύοντας παράλληλα τις ευκαιρίες 

που προσφέρει η συμμετοχή στην ΕΕ· 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής 

δυσφήμιση από εκλεγμένους 

αξιωματούχους και τα μέσα ενημέρωσης 

του αποκαλούμενου «ευρωσκεπτικισμού», 

που δεν είναι παρά η άσκηση της 

ελευθερίας βούλησης και της ελευθερίας 

έκφρασης σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο, 

είναι ένας από τους λόγους για τους 

οποίους επικράτησε η ψήφος υπέρ του 

Brexit· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Τροπολογία  5 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 Δ α. υπενθυμίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, 

ότι ο πλουραλισμός, που κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), είναι ένα από 

τα συστατικά στοιχεία της δημοκρατίας 

και ορίζεται ως ένα σύστημα που 

αναγνωρίζει την ύπαρξη διάφορων 

τρόπων σκέψης, συμπεριφορών, 

πολιτικών και θρησκευτικών απόψεων, 

και διάφορων πολιτικών κομμάτων, κλπ.· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Τροπολογία  6 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν την 

ένταξη μιας χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, απαιτείται βαθιά και ολιστική 

προετοιμασία σχετικά με τα θέματα 

μνήμης, συμφιλίωσης με το παρελθόν και 

διασφάλισης της ενεργού συμμετοχής των 

πολιτών στη δημόσια ζωή στη δεδομένη 

χώρα· 

Ε. επιβεβαιώνοντας, συνεπώς, ότι η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να 

προσεγγίσει τους πολίτες των κρατών 

μελών όσο συνεχίζει να μην σέβεται την 

πολυμορφία των απόψεών τους και, 

συγκεκριμένα, όταν περιφρονεί 

επανειλημμένως τα αποτελέσματα των 

δημοψηφισμάτων, ενός μέσου που είναι 

από τη φύση του το πλέον δημοκρατικό· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Τροπολογία  7 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 11 της ΣΕΕ, τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ έχουν υποχρέωση να 

παρέχουν στους πολίτες και στις 

αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις την 

ευκαιρία να ανταλλάσσουν δημόσια τις 

απόψεις τους για όλους τους τομείς δράσης 

της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν 

λόγω διάταξη προβλέπει επίσης την 

υποχρέωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

να συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό, διαφανή 

και τακτικό διάλογο με την κοινωνία των 

πολιτών και ότι καθήκον της Επιτροπής 

είναι να διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 

με το άρθρο 11 της ΣΕΕ, τα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ έχουν υποχρέωση να 

παρέχουν στους πολίτες και στις 

αντιπροσωπευτικές τους ενώσεις την 

ευκαιρία να ανταλλάσσουν δημόσια τις 

απόψεις τους για όλους τους τομείς δράσης 

της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν 

λόγω διάταξη προβλέπει επίσης την 

υποχρέωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 

να συμμετέχουν σε έναν ανοιχτό, διαφανή 

και τακτικό διάλογο με την κοινωνία των 

πολιτών και ότι καθήκον της Επιτροπής 

είναι να διεξάγει ευρείες διαβουλεύσεις με 

όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, όσον αφορά αυτήν την 

τελευταία υποχρέωση, η Επιτροπή έχει 

ήδη αποτύχει, καθώς έχουν διεξαχθεί 

λίγες διαβουλεύσεις σε συγκεκριμένους 

τομείς, όπως για παράδειγμα σχετικά με 

την πολιτική μετανάστευσης· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Τροπολογία  8 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 ΣΤ α. υπενθυμίζοντας, επιπλέον, ότι το 

άρθρο 10 παράγραφος 3 της ΣΕΕ δίνει σε 

κάθε πολίτη το δικαίωμα να συμμετέχει 

στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης και 

προβλέπει ότι οι αποφάσεις πρέπει να 

λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά 

και εγγύτερα στους πολίτες· τονίζοντας, 

ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής η Επιτροπή 

δεν έχει τηρήσει πλήρως αυτή τη 

δέσμευση, ιδίως στο πλαίσιο των 

διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες 

ελεύθερων συναλλαγών· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Τροπολογία  9 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ζ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 

20 ΣΛΕΕ ορίζει το θεμελιώδες καθεστώς 

της ιθαγένειας της Ένωσης και παραθέτει 

τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτό, 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι για να 

μπορούν οι πολίτες να απολαύουν πλήρως 

αυτά τα δικαιώματα, η καλύτερη 

κατανόηση της ΕΕ και των αξιών της 

είναι σημαντική προϋπόθεση· 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 

20 ΣΛΕΕ ορίζει το θεμελιώδες καθεστώς 

της ιθαγένειας της Ένωσης, η οποία 

παραμένει επικουρική σε σχέση με την 

εθνική ιθαγένεια καθώς, ετυμολογικά και 

νομικά, η ιθαγένεια είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την εθνικότητα· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι το 

άρθρο 20 παραθέτει τα δικαιώματα που 

συνδέονται με την ιθαγένεια της Ένωσης, 

θα πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι η 

ιθαγένεια συνεπάγεται και υποχρεώσεις· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να 

δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να 

αντιλαμβάνονται τα εν λόγω δικαιώματα 

και καθήκοντα, η καλύτερη κατανόηση 

της Ένωσης αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Τροπολογία  10 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Θ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 

πρόγραμμα βασίζεται στο άρθρο 352 της 

ΣΛΕΕ, που δίνει στο Κοινοβούλιο μόνο το 

δικαίωμα να εκφράζει τη θέση του στο 

πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, και 

αμφισβητήθηκε έντονα από το 

Κοινοβούλιο κατά την υποβολή της 

πρότασης από την Επιτροπή καθώς 

έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον 

δημοκρατικό χαρακτήρα του 

προγράμματος· 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον 

πρόγραμμα βασίζεται στο άρθρο 352 της 

ΣΛΕΕ, που δίνει στο Κοινοβούλιο μόνο το 

δικαίωμα να εκφράζει τη θέση του στο 

πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν λόγω 

νομικό πλαίσιο ήδη υπονομεύει τη 

νομιμότητα του προγράμματος «Ευρώπη 

για τους πολίτες», καθώς εξαιρεί από τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων το 

μοναδικό θεσμικό όργανο της Ένωσης 

που είναι εκλεγμένο με καθολική 

ψηφοφορία· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Τροπολογία  11 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική σκέψη IΕ 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι 

χρειάζονται περισσότερες συνέργειες με 

άλλα προγράμματα και καλύτερη 

επικοινωνία με τις άλλες ΓΔ για να 

μειωθεί η αλληλεπικάλυψη και να 

ενισχυθεί ο αντίκτυπος του 

προγράμματος· 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

γεγονός ότι το πρόγραμμα διευθύνουν από 

κοινού διάφορες ΓΔ, μεταξύ των οποίων 

η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων, μπορεί να 

δημιουργήσει σύγχυση όσον αφορά τους 

πραγματικούς στόχους του 

προγράμματος και να υπονομεύσει την 

αποτελεσματικότητά του· 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Τροπολογία  12 

Dominique Bilde 

εξ ονόματος της Ομάδας ENF 

 

Έκθεση A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» 

2015/2329(INI) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. υπογραμμίζει ότι η συνολική 

διαθέσιμη χρηματοδότηση (185,47 

εκατομμύρια ευρώ) για το μοναδικό 

πρόγραμμα που είναι αφιερωμένο ειδικά 

στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια, δηλαδή το 

πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», 

είναι αμελητέα σε σύγκριση με άλλα 

εκπαιδευτικά και πολιτιστικά 

προγράμματα, όπως το πρόγραμμα 

Δημιουργική Ευρώπη (1,46 

δισεκατομμύρια ευρώ) και Erasmus + 

(14,7 δισεκατομμύρια ευρώ), με 

αποτέλεσμα να διαψεύδονται οι 

προσδοκίες των αιτούντων· 

1. λαμβάνει υπό σημείωση τη 

συνολική διαθέσιμη χρηματοδότηση 

(185,47 εκατομμύρια ευρώ), και 

υπενθυμίζει ότι η επιτυχία του 

προγράμματος δεν θα εξαρτηθεί μόνον 

από τον προϋπολογισμό που διατίθεται γι’ 

αυτό, αλλά κυρίως από την ικανότητά του 

να καθορίσει στόχους που αντιστοιχούν 

στις πραγματικές προσδοκίες των 

πολιτών και να λάβει υπόψη τις θέσεις 

και τις διεκδικήσεις τους· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. αναγνωρίζει το γεγονός ότι ο 

αντίκτυπος του προγράμματος παραμένει 

αναλογικά υψηλός, όπως καταδεικνύει το 

γεγονός ότι 1.100.100 άτομα συμμετείχαν, 

κατ’ εκτίμηση, το 2015 στα 408 σχέδια 

που επιλέχθηκαν· θεωρεί επίσης ότι ο 

υψηλός αριθμός αιτήσεων –2.087 το 2014 

και 2.791 το 2015– και η ποιότητα των 

σχεδίων δείχνουν το υψηλό επίπεδο 

ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα και την 

ανάγκη διάθεσης περισσότερου 

ανθρώπινου δυναμικού και περισσότερων 

χρηματοδοτικών πόρων για το 

πρόγραμμα έτσι ώστε να αυξηθεί ο 

αριθμός των υποστηριζόμενων σχεδίων· 

10. υπενθυμίζει ότι, δεδομένου του 

περιορισμένου προϋπολογισμού, οι 

επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του 

προγράμματος θα πρέπει να εστιάζουν σε 

σχέδια που εκτελούν οι οργανώσεις ή οι 

θεσμικές αρχές των κρατών μελών και 

όχι να διασκορπίζονται προς όφελος 

σχεδίων που εκτελούνται από τρίτες 

χώρες μη μέλη· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

32. επικροτεί την ισχυρή εστίαση 

στους πολίτες και στις κοινωνικές πτυχές 

της ΕΕ, επιτρέποντας στα θεσμικά 

όργανα της ΕΕ να συνδεθούν άμεσα με 

την κοινωνία των πολιτών επιτόπου· 

υπογραμμίζει στις προτεραιότητες του 

προγράμματος τη σημασία των σχεδίων 

που εστιάζουν στις τρέχουσες προκλήσεις 

για την Ευρώπη, σε ζητήματα όπως η 

ποικιλομορφία, η μετανάστευση, οι 

πρόσφυγες, η πρόληψη του 

ριζοσπαστισμού, η ενίσχυση της 

κοινωνικής ένταξης, ο διαπολιτισμικός 

διάλογος, η αντιμετώπιση των 

οικονομικών προβλημάτων και ο 

προσδιορισμός της κοινής ευρωπαϊκής 

πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί την 

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 

ενισχύσουν τους δεσμούς μεταξύ των 

προτεραιοτήτων του προγράμματος και 

των πολιτικών που συνδέονται με την 

ευρωπαϊκή ιθαγένεια καθώς και με την 

καθημερινή ζωή των ευρωπαίων 

πολιτών· 

32. τονίζει ότι, αν το πρόγραμμα 

επιχειρεί να φέρει την ΕΕ πιο κοντά 

στους πολίτες, θα πρέπει να ξεκινήσει 

λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις τους, 

ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες του 

προγράμματος, και δη την προτεραιότητα 

3 του σκέλους 2 με τίτλο  «Καταπολέμηση 

του στιγματισμού των “μεταναστών” και 

ανάπτυξη αντεπιχειρημάτων για την 

προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου 

και της αμοιβαίας κατανόησης»· 

υπενθυμίζει ότι η πλειοψηφία των 

πολιτών των κρατών μελών τάσσεται 

κατά της υποδοχής περισσότερων 

μεταναστών, όπως το 56% των Γάλλων ή 

το 98,3% των Ούγγρων που ψήφισαν στο 

δημοψήφισμα σχετικά με τις 

ποσοστώσεις μεταναστών που επέβαλαν 

οι Βρυξέλλες· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί 

–στο πλαίσιο του σκέλους «Ευρωπαϊκή 

μνήμη»– μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που 

θα πρέπει να προσανατολίζεται στο 

μέλλον και όχι μόνο στο παρελθόν, οι 

διαπολιτισμικές και ανοιχτές σε 

μεταναστευτικών ροών και επιρροές από 

τον υπόλοιπο κόσμο, με στόχο την 

επίτευξη ενός κοινού ολοκλήρωσης 

βρέθηκε με σκοπό να επιτευχθεί κοινή 

ενσωμάτωση που θα βασίζεται στις 

ευρωπαϊκές αξίες και στην ευρωπαϊκή 

πνευματική κληρονομιά· τονίζει ότι είναι 

σημαντικό να διασφαλίζουμε ότι η 

κληρονομιά και η ιστορία δεν 

χρησιμοποιούνται ως εργαλείο διχασμού 

αλλά ως ευκαιρία αντιμετώπισης των 

σύγχρονων προκλήσεων, ερμηνεύοντάς 

τις με ευαισθησία και παρέχοντας 

εξειδικευμένα και στοχευμένα 

εκπαιδευτικά προγράμματα· τονίζει τη 

σημασία της ενίσχυσης των διαγενεακών 

έργων που επιτρέπει την ανταλλαγή 

εμπειριών μεταξύ των παλαιότερων και 

νεότερων γενεών· 

35. υπενθυμίζει ότι «χωρίς παρελθόν 

δεν υπάρχει μέλλον» και ότι καμία 

πολιτιστική ταυτότητα δεν μπορεί να 

οικοδομηθεί εκ του μηδενός (ex nihilo)· 

τονίζει, επομένως, ότι οι πολίτες των 

κρατών μελών θα ανακτήσουν την 

αίσθηση του κοινού πολιτισμού τους 

μόνον όταν αποτιμήσουν τη μοναδική 

τους κληρονομιά και τις ιδιαίτερες 

παραδόσεις, που θα καταστήσουν δυνατή 

την ανάδειξη της κοινής τους καταγωγής 

με την ελληνορωμαϊκή σκέψη και τη 

χριστιανική κληρονομιά· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

38. τονίζει την ανάγκη να εμπλουτιστεί 

το πρόγραμμα με προτάσεις για τη 

συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική 

διαδικασία και στη λήψη αποφάσεων στην 

ΕΕ, κατά τρόπο που να συμβάλλει στην 

ενδυνάμωση των πολιτών να ασκούν τα 

δικαιώματά τους, για παράδειγμα μέσω της 

εφαρμογής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας· 

καλεί την Ένωση και τα κράτη μέλη της 

να αναπτύξουν δράσεις και πολιτικές 

προκειμένου να ενισχυθεί η μεταβίβαση 

στους πολίτες τους, ιδίως στα παιδιά και 

στους νέους, δεξιοτήτων κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης καθώς και ο 

ψηφιακός γραμματισμός και η γνώση, η 

συμμετοχή και το ενδιαφέρον στα μέσα 

ενημέρωσης, ώστε να είναι σε θέση να 

λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και 

να συνεισφέρουν θετικά στις 

δημοκρατικές διαδικασίες· 

38. τονίζει την ανάγκη να εμπλουτιστεί 

το πρόγραμμα με προτάσεις για τη 

συμμετοχή των πολιτών στη δημοκρατική 

διαδικασία και στη λήψη αποφάσεων στην 

ΕΕ, κατά τρόπο που να συμβάλλει στην 

ενδυνάμωση των πολιτών να ασκούν τα 

δικαιώματά τους, για παράδειγμα μέσω της 

εφαρμογής της ηλεκτρονικής δημοκρατίας· 

υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα εργαλεία 

αυτά δεν θα είναι αποτελεσματικά, αν η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να δυσφημεί 

άλλα εργαλεία της άμεσης δημοκρατίας, 

όπως το δημοψήφισμα, και εκφράζει ως 

εκ τούτου ανησυχία για τις πολυάριθμες 

δηλώσεις του προέδρου της Επιτροπής, ο 

οποίος έχει επανειλημμένως εκφραστεί 

αρνητικά για τα εθνικά δημοψηφίσματα, 

κυρίως δε στην περίπτωση της Ελλάδας· 

τονίζει ότι συμπεριφορές αυτού του 

είδους εκ μέρους ευρωπαίων ηγετών 

ενδέχεται να ενισχύσουν τη δυσπιστία 

των ευρωπαίων πολιτών έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

39. τονίζει ότι η συμμετοχή στο 

πρόγραμμα χωρών που επιδιώκουν την 

ένταξή τους στην ΕΕ οδηγεί στην 

καλύτερη αμοιβαία κατανόηση και σε 

στενότερη συνεργασία· συστήνει 

μεγαλύτερη διεθνοποίηση του 

προγράμματος, κυρίως με την υποβολή 

πρόσκλησης σε όλες τις χώρες της 

ΕΖΕΣ/του ΕΟΧ, τις υπό ένταξη και τις 

υποψήφιες προς ένταξη χώρες να 

ενώσουν τις προσπάθειές τους με τα 

κράτη μέλη της ΕΕ κατά την υποβολή 

αίτησης για σχέδια και ζητεί μεγαλύτερη 

συνεργασία μεταξύ ΜΚΟ μεταξύ της ΕΕ, 

των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 

Σχέσης και των δυνητικών υποψηφίων 

προκειμένου η ΕΕ να έρθει πιο κοντά 

στους πολίτες· προτείνει να προωθηθεί η 

συνεργασία μεταξύ οργανισμών της ΕΕ 

και των γειτονικών χωρών όσον αφορά 

τις ευρωπαϊκές αξίες· 

39. τονίζει ότι το πρόγραμμα και/ή οι 

επιδοτήσεις δεν θα πρέπει να 

επεκτείνονται σε τρίτες χώρες·  
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