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22.2.2017 A8-0017/1 

Poprawka  1 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Umocowanie 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 

stycznia 2016 r. w sprawie roli dialogu 

międzykulturowego, różnorodności 

kulturowej i edukacji w promowaniu 

podstawowych wartości UE14, 

14 Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0005. 

 

skreśla się 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Poprawka  2 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw A 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

A. mając na uwadze, że program 

„Europa dla Obywateli” jest programem 

wyjątkowym i bardzo symbolicznym, jako 

że umożliwia wsłuchanie się w debatę 

prowadzoną przez społeczeństwo 

obywatelskie, pobudza do krytycznego 

myślenia o projekcie europejskim, jego 

historii oraz ruchach i ideach, które go 

wypromowały, a także przyczynia się do 

pogłębienia wiedzy o europejskim procesie 

decyzyjnym i do poprawy warunków 

obywatelskiego i demokratycznego 

uczestnictwa na szczeblu Unii; 

A. mając na uwadze, że program 

Europa dla Obywateli powinien 

wsłuchiwać się w debatę prowadzoną 

przez społeczeństwo obywatelskie oraz 

pobudzać krytyczne myślenie o projekcie 

europejskim, jego historii i tych ruchach i 

ideach, które go wypromowały; 

przypominając, że program ten 

prowadzony jest w sytuacji, gdy zgodnie z 

wynikami badania Eurobarometru nr 415 

opublikowanego w 2014 r. 59 % obywateli 

państw członkowskich nie ma zaufania do 

UE i jej instytucji, a 47 % z nich nie 

rozumie sposobu funkcjonowania UE; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Poprawka  3 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw B 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

B. mając na uwadze, że program 

„Europa dla Obywateli” ma na celu 

wzmocnienie koncepcji obywatelstwa 

europejskiego i przynależności 

europejskiej, zwiększenie solidarności, 

wzajemnej tolerancji i szacunku, 

promowanie lepszego zrozumienia UE, jej 

źródeł i rozwoju, wartości, instytucji i 

kompetencji oraz wspieranie aktywnego 

dialogu między obywatelami Unii; mając 

na uwadze, że działania w ramach 

programu mogą być traktowane jako 

część nieformalnego i ustawicznego 

kształcenia w zakresie edukacji 

obywatelskiej; 

B. mając na uwadze, że program 

„Europa dla Obywateli” powinien 

stanowić dla instytucji europejskich i 

decydentów politycznych okazję do 

uwzględnienia opinii wszystkich obywateli 

państw członkowskich, w tym także tych, 

którzy są krytyczni wobec integracji 

europejskiej; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Poprawka  4 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, że obserwowane 

obecnie nasilenie zjawiska 

„eurosceptycyzmu” – które widać w 

działaniach sił antyeuropejskich 

podważających samo istnienie projektu 

europejskiego i którego kulminacja miała 

miejsce niedawno podczas głosowania za 

Brexitem – podkreśla znaczenie takich 

programów i wskazuje na zwiększoną 

potrzebę wspierania rozwoju wspólnego 

poczucia europejskiej tożsamości, 

zastanowienia się nad przyczynami utraty 

wiarygodności przez Unię Europejską, 

promowania aktywności obywatelskiej 

oraz wszczęcia dogłębnej debaty na temat 

wartości europejskich, która powinna 

obejmować całe społeczeństwo 

obywatelskie i same instytucje, oraz 

rozpoczęcia kampanii szkoleń na temat 

funkcjonowania instytucji UE, przy 

podkreśleniu możliwości wynikających z 

przynależności do UE; 

D.  mając na uwadze, że jednym z 

powodów głosowania za Brexitem było 

nieustanne dyskredytowanie przez 

wybranych oficjeli oraz media postawy 

powszechnie nazywanej 

„eurosceptycyzymem”, która nie jest 

niczym innym, jak korzystaniem z wolnej 

woli i z prawa do wolności słowa w 

ramach systemu demokratycznego; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Poprawka  5 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw D a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Da. przypominając w tym kontekście, 

że pluralizm – zapisany w art. 2 Traktatu 

o Unii Europejskiej (TUE) – jest jednym z 

elementów składowych demokracji i że 

definiuje się go jako system uznający 

istnienie wielu sposobów myślenia, 

zachowania, poglądów politycznych i 

religijnych, wielu partii politycznych itp.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Poprawka  6 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw E 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

E. mając na uwadze, że zanim jakieś 

państwo przystąpi do Unii Europejskiej, 

niezbędne są dogłębne i całościowe 

przygotowania dotyczące kwestii 

związanych z pamięcią, rozliczeniem z 

przeszłością i zapewnieniem aktywnego 

udziału obywateli w życiu publicznym 

danego państwa; 

E. stwierdzając w związku z tym, że 

Unia Europejska nie będzie w stanie 

zbliżyć się do obywateli państw 

członkowskich, dopóki uparcie będzie 

wykazywać brak szacunku dla 

różnorodności ich opinii, zwłaszcza 

poprzez powtarzające się lekceważenie 

wyników referendów, które w istocie 

stanowią najbardziej demokratyczne 

narzędzie; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Poprawka  7 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw F 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, że zgodnie z art. 

11 TUE instytucje UE są zobowiązane do 

umożliwiania obywatelom i 

stowarzyszeniom przedstawicielskim 

publicznej wymiany poglądów we 

wszystkich dziedzinach działania Unii; 

mając na uwadze, że z postanowienia tego 

wynika też zobowiązanie instytucji UE do 

podejmowania otwartego, przejrzystego i 

regularnego dialogu ze społeczeństwem 

obywatelskim oraz zobowiązanie Komisji 

do prowadzenia szerokich konsultacji z 

wszystkimi zainteresowanymi stronami; 

F. mając na uwadze, że zgodnie z art. 

11 TUE instytucje UE są zobowiązane do 

umożliwiania obywatelom i 

stowarzyszeniom przedstawicielskim 

publicznej wymiany poglądów we 

wszystkich dziedzinach działania Unii; 

mając na uwadze, że z postanowienia tego 

wynika też zobowiązanie instytucji UE do 

podejmowania otwartego, przejrzystego i 

regularnego dialogu ze społeczeństwem 

obywatelskim oraz zobowiązanie Komisji 

do prowadzenia szerokich konsultacji z 

wszystkimi zainteresowanymi stronami; 

mając na uwadze, że co do ostatniego 

zobowiązania, Komisja już się z niego nie 

wywiązała, ponieważ w niektórych 

dziedzinach, takich jak polityka 

imigracyjna, przeprowadzono niewiele 

konsultacji; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Poprawka  8 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. przypominając ponadto, że art. 10 

ust. 3 TUE przyznaje każdemu 

obywatelowi prawo do uczestnictwa w 

życiu demokratycznym Unii, oraz stanowi, 

że decyzje należy podejmować w sposób 

jak najbardziej otwarty i zbliżony do 

obywateli; podkreślając jednak, że jak 

dotąd zobowiązanie to nie było w pełni 

przestrzegane przez Komisję, zwłaszcza w 

kontekście negocjacji umów o wolnym 

handlu; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Poprawka  9 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw G 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

G. mając na uwadze, że art. 20 TFUE 

określa podstawowy status obywatelstwa 

Unii i wyszczególnia związane z nim 

prawa, a także mając na uwadze, że 

ważnym warunkiem wstępnym dla 

umożliwienia obywatelom pełnego 

korzystania z tych praw jest lepsze 

zrozumienie UE i jej wartości; 

G. mając na uwadze, że art. 20 TFUE 

określa podstawowy status obywatelstwa 

Unii, które posiada charakter 

uzupełniający w stosunku do 

obywatelstwa krajowego, ponieważ w 

ujęciu etymologicznym i prawnym 

obywatelstwo jest nierozerwalnie związane 

z narodowością; mając na uwadze, że 

choć art. 20 wymienia prawa związane z 

obywatelstwem Unii, należy ponownie 

podkreślić, że obywatelstwo wiąże się 

również z obowiązkami; mając na uwadze, 

że nieodzownym warunkiem zapewnienia 

obywatelom środków umożliwiających 

poznanie tych praw i obowiązków jest 

lepsze zrozumienie Unii; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Poprawka  10 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw I 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

I. mając na uwadze, że obecny 

program jest oparty na art. 352 TFUE, 

który daje Parlamentowi jedynie prawo do 

wyrażenia swojego stanowiska w ramach 

procedury zgody, co było intensywnie 

kwestionowane przez Parlament, gdy 

wniosek został przedłożony przez Komisję, 

ponieważ jest to zdecydowanie sprzeczne z 

demokratycznym charakterem programu; 

I. mając na uwadze, że obecny 

program jest oparty na art. 352 TFUE, 

który daje Parlamentowi jedynie prawo do 

wyrażenia swojego stanowiska w ramach 

procedury zgody; mając na uwadze, że te 

ramy prawne stawiają pod znakiem 

zapytania legitymację programu „Europa 

dla Obywateli”, ponieważ odsuwają od 

procesu decyzyjnego jedyną instytucję 

unijną, której członkowie wybierani są w 

głosowaniu powszechnym; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Poprawka  11 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Motyw O 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

O. mając na uwadze, że wymagane są 

dalsze synergie z innymi programami i 

lepsza komunikacja z innymi dyrekcjami 

generalnymi w celu ograniczenia 

nakładania się działań w ramach 

programu i wzmocnienia jego wpływu; 

O. mając na uwadze, że fakt, iż 

programem zarządza wspólnie kilka 

dyrekcji generalnych, w tym DG ds. 

Migracji i Spraw Zagranicznych, może 

prowadzić do nieporozumień w kwestii 

rzeczywistych celów programu i obniżać 

jego skuteczność; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Poprawka  12 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

1. podkreśla, że łączna pula 

dostępnych środków finansowych (185,47 

mln EUR) przeznaczonych na jedyny 

program w całości poświęcony 

obywatelstwu europejskiemu, tj. program 

„Europa dla Obywateli”, jest pomijalna w 

porównaniu z innymi programami w 

obszarze kształcenia i kultury, takimi jak 

Kreatywna Europa (1,46 mld EUR) i 

Erasmus+ (14,7 mld EUR), co sprawia, że 

oczekiwania wnioskodawców nie zostaną 

spełnione; 

1. odnotowuje łączną pulę 

dostępnych środków finansowych (185,47 

mln EUR) oraz przypomina, że sukces 

programu nie będzie zależeć wyłącznie od 

przydzielonego budżetu, ale przede 

wszystkim od tego, czy program pozwoli 

wyznaczyć cele, które będą zgodne z 

rzeczywistymi aspiracjami obywateli, i czy 

uwzględni ich opinie i postulaty; 

Or. en 



 

AM\1118063PL.docx  PE598.505v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

22.2.2017 A8-0017/13 

Poprawka  13 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

10. potwierdza, że wpływ programu 

pozostaje proporcjonalnie wysoki, co 

potwierdza fakt, iż w 2015 r. około 1 100 

000 uczestników było zaangażowanych w 

408 wybranych projektów; uważa także, że 

duża liczba wniosków – 2 087 w 2014 r. i 2 

791 w 2015 r. – oraz jakość projektów 

świadczą o wysokim zainteresowaniu 

programem i wskazują na potrzebę 

przeznaczenia na program większych 

zasobów ludzkich i finansowych, tak aby 

zwiększyć liczbę wspieranych projektów; 

10. przypomina, że zważywszy na 

ograniczony budżet dotacje w ramach 

programu należy przeznaczać na projekty 

realizowane przez stowarzyszenia lub 

organy instytucjonalne państw 

członkowskich, nie zaś trwonić na 

projekty realizowane przez państwa trzecie 

niebędące państwami członkowskimi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Poprawka  14 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 32 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

32. z zadowoleniem przyjmuje silne 

skupienie się na obywatelach i 

społecznych aspektach UE, co pozwala 

instytucjom UE na bezpośrednie 

podejmowanie współpracy ze 

społeczeństwem obywatelskim; podkreśla, 

w ramach priorytetów programu, 

znaczenie projektów koncentrujących się 

na aktualnych wyzwaniach, przed którymi 

stoi Europa, oraz na kwestiach takich jak 

różnorodność, migracja, uchodźcy, 

zapobieganie radykalizacji, wspieranie 

włączenia społecznego, dialog 

międzykulturowy, rozwiązywanie 

problemów finansowych i identyfikacja 

wspólnego europejskiego dziedzictwa 

kulturowego; wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by zacieśniły powiązania 

między priorytetami programu a 

strategiami politycznymi związanymi z 

obywatelstwem europejskim, jak i 

codziennym życiem obywateli Europy; 

32. podkreśla, że jeśli celem programu 

jest zbliżenie UE do obywateli, to należy 

rozpocząć od uwzględnienia ich głosu, 

zwłaszcza w odniesieniu do priorytetów 

programu, a w szczególności priorytetu 3 

komponentu 2: zwalczanie stygmatyzacji 

„imigrantów” oraz opracowywanie 

alternatywnej wersji wydarzeń w celu 

wspierania dialogu międzykulturowego i 

wzajemnego zrozumienia; przypomina, że 

większość obywateli państw 

członkowskich opowiada się przeciwko 

przyjmowaniu większej liczby migrantów, 

jak np. 56 % Francuzów i 98,3 % 

Węgrów, którzy zagłosowali w referendum 

dotyczącym kwot migrantów narzuconych 

przez Brukselę; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Poprawka  15 

Dominique Bilde 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Wdrażanie programu Europa dla Obywateli 

2015/2329(INI) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. podkreśla potrzebę rozwoju – w 

ramach komponentu „Pamięć o 

przeszłości Europy” – europejskiej 

tożsamości, która powinna być 

ukierunkowana na przyszłość, a nie tylko 

na przeszłość, która powinna być 

pluralistyczna, międzykulturowa i otwarta 

na przepływy i wpływy migracyjne z 

innych części świata, w celu osiągnięcia 

wspólnej integracji w oparciu o wartości 

europejskie oraz europejskie dziedzictwo 

świeckie i duchowe; podkreśla potrzebę 

dopilnowania, by kultura nie była 

wykorzystywana jako instrument podziału, 

lecz jako szansa na znalezienie 

rozwiązania współczesnych wyzwań 

poprzez pełną wyczucia interpretację oraz 

umiejętne i ukierunkowane programy 

edukacyjne; podkreśla znaczenie 

wspierania projektów 

międzypokoleniowych, które umożliwiają 

wymianę doświadczeń między starszymi i 

młodszymi pokoleniami; 

35. przypomina, że „nie ma przyszłości 

bez przeszłości” oraz że żadnej tożsamości 

kulturowej nie da się stworzyć ex nihilo; 

podkreśla w związku z tym, że obywatele 

państw członkowskich odnajdą sens ich 

wspólnej cywilizacji jedynie poprzez 

docenienie swych odrębnych dziedzictw 

kulturowych i osobnych tradycji, co 

pozwoli wyeksponować ich wspólny 

rodowód oparty na myśli grecko-łacińskiej 

oraz spuściźnie chrześcijańskiej; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Poprawka  16 

Dominique Bilde 
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Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. podkreśla potrzebę wzbogacenia 

programu wnioskami dotyczącymi 

uczestnictwa obywateli w procesie 

demokratycznym i podejmowaniu decyzji 

w UE w sposób, który przyczynia się do 

umożliwienia obywatelom korzystania z 

ich praw, na przykład dzięki wdrożeniu 

demokracji cyfrowej; apeluje do Unii i 

państw członkowskich, aby w tym celu 

opracowały strategie polityczne i 

podejmowały działania na rzecz 

wzmocnienia możliwych do przekazania 

umiejętności krytycznego i kreatywnego 

myślenia, zdolności cyfrowych i 

umiejętności korzystania z mediów, 

integracji obywateli oraz pobudzania ich 

dociekliwości, zwłaszcza dzieci i 

młodzieży, tak aby mogli podejmować 

świadome decyzje i wnosić pozytywny 

wkład w procesy demokratyczne; 

38. podkreśla potrzebę wzbogacenia 

programu wnioskami dotyczącymi 

uczestnictwa obywateli w procesie 

demokratycznym i podejmowaniu decyzji 

w UE w sposób, który przyczynia się do 

umożliwienia obywatelom korzystania z 

ich praw, na przykład dzięki wdrożeniu 

demokracji cyfrowej; przypomina jednak, 

że narzędzia te nie będą skuteczne, jeśli 

Unia Europejska nadal będzie 

dyskredytować inne narzędzia demokracji 

bezpośredniej, takie jak referenda, i 

wyraża w związku z tym zaniepokojenie 

licznymi oświadczeniami 

przewodniczącego Komisji, który 

regularnie wypowiadał się negatywnie na 

temat referendów krajowych, w 

szczególności organizowanych w Grecji; 

podkreśla, że takie nastawienie ze strony 

przywódców unijnych może pogłębić brak 

zaufania w Europie do Unii Europejskiej; 

Or. en 
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Ustęp 39 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

39. uważa, że udział w programie 

państw aspirujących do członkostwa w UE 

z pewnością zwiększy wzajemne 

zrozumienie i przyczyni się do 

zacieśnienia współpracy; zaleca większe 

umiędzynarodowienie programu, m.in. 

przez zaproszenie wszystkich krajów 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (EOG) oraz państw 

przystępujących i kandydujących do 

połączenia sił z państwami członkowskimi 

UE w zgłaszaniu projektów, a także wzywa 

do bliższej współpracy między 

organizacjami pozarządowymi z UE, 

krajów Partnerstwa Wschodniego oraz 

potencjalnych krajów kandydujących w 

celu przybliżenia UE do obywateli; 

sugeruje promowanie współpracy w 

zakresie wartości europejskich między 

organizacjami w UE i krajach 

sąsiadujących; 

39. uważa, że program i/lub dotacje 

nie powinny być rozszerzane na kraje 

trzecie; 

Or. en 

 

 


