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22.2.2017 A8-0017/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Citácia 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

– so zreteľom na svoje uznesenie 

z 19. januára 2016 o úlohe 

medzikultúrneho dialógu, kultúrnej 

rozmanitosti a vzdelávania pri 

propagovaní základných hodnôt EÚ14, 

_________________ 

14 Prijaté texty, P8_TA(2016)0005. 

 

vypúšťa sa 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže program Európa pre občanov 

(EfC) je jedinečný a veľmi symbolický 

program, pretože ide o projekt načúvania 

diskusii občianskej spoločnosti 

a kritickému mysleniu o európskom 

projekte, jeho histórii a histórii hnutí 

a myšlienok, ktoré ho podporujú, 

a prispieva k lepšiemu poznaniu 

rozhodovacieho procesu v Európe 

a zlepšuje podmienky občianskej 
a demokratickej účasti na úrovni Únie; 

A. keďže program Európa pre občanov 

by mal byť projektom načúvania diskusii 

občianskej spoločnosti a mal by 

stimulovať kritické myslenie o európskom 

projekte, jeho histórii a histórii hnutí 

a myšlienok, ktoré ho podporujú; 

pripomínajúc, že tento projekt sa 

uskutočňuje v kontexte, v ktorom podľa 

výsledkov prieskumu Eurobarometer 415 

zverejneného v roku 2014 nemá 59 % 

občanov členských štátov dôveru voči EÚ 
a jej inštitúciám a 47 % občanov 

nerozumie tomu, ako EÚ funguje; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže cieľom programu Európa 

pre občanov je posilniť pocit európskeho 

občianstva a spolupatričnosti, zvýšiť 

solidaritu, vzájomnú toleranciu a rešpekt, 

podporiť lepšie pochopenie fungovania 

EÚ, jej pôvod a rozvoj, jej hodnoty, 

inštitúcie a právomoci a podporovať 

aktívny dialóg medzi občanmi EÚ; keďže 

činnosti v rámci programu možno chápať 

ako súčasť neformálneho a celoživotného 

vzdelávania v oblasti výchovy 

k občianstvu; 

B. keďže program Európa pre 

občanov by mal byť pre európske 

inštitúcie a príslušných politikov 

príležitosťou vziať do úvahy názory 

všetkých občanov členských štátov, a to aj 

názory, ktoré sú voči európskej integrácii 

kritické; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže súčasný rast 

„euroskepticizmu“, ktorý odrážajú 

protieurópske sily spochybňujúce 

samotnú existenciu európskeho projektu 
a ktorý nedávno vyvrcholil v hlasovaní 

v prospech vystúpenia Spojeného 

kráľovstva z Európskej únie – zdôrazňuje 

význam takýchto programov a posilňuje 

potrebu podporiť rozvoj spoločného 

pocitu európskej identity, zamyslieť sa 

nad príčinami straty dôveryhodnosti 

Európskej únie, podnietiť občiansku 

účasť a začať hĺbkovú diskusiu 

o európskych hodnotách, do ktorej by sa 

mala zapojiť celá občianska spoločnosť 

a samotné inštitúcie – a kampaň školení 

o fungovaní inštitúcií EÚ pri súčasnom 

zdôrazňovaní príležitostí, ktoré prináša 

členstvo v EÚ; 

D.  keďže neustále znevažovanie javu, 

ktorý sa bežne označuje ako 

euroskepticizmus a ktorý nie je ničím 

iným než prejavom slobodnej vôle 
a slobody prejavu v demokratickom rámci, 

zo strany volených zástupcov a médií je 

jednou z príčin hlasovania v prospech 

vystúpenia Spojeného kráľovstva 

z Európskej únie; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Da. pripomínajúc v tejto súvislosti, že 

pluralizmus uvedený v článku 2 Zmluvy 

o Európskej únii (ZEÚ) je jedným 

zo základných prvkov demokracie a je 

vymedzený ako systém uznávajúci 

existenciu viacerých spôsobov myslenia 

a správania sa, politických 

a náboženských názorov, viacerých 

politických strán atď.; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

22.2.2017 A8-0017/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

E. keďže pred vstupom novej krajiny 

do Európskej únie je potrebná dôkladná 

a komplexná príprava v súvislosti 

s otázkami historickej pamäti, vyrovnania 

sa s minulosťou a zabezpečenia aktívnej 

účasti občanov na občianskom živote 

v danej krajine; 

E. potvrdzujúc preto, že Európska 

únia sa nemôže občanom členských štátov 

priblížiť, kým nebude rešpektovať 

rozmanitosť ich názorov, predovšetkým 

kým bude opakovane nezohľadňovať 

výsledky referend, ktoré sú vo svojej 

podstate najdemokratickejším nástrojom; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

F. keďže v súlade s článkom 11 

Zmluvy o EÚ sú inštitúcie EÚ povinné 

poskytovať občanom a reprezentatívnym 

združeniam možnosť verejne si vymieňať 

názory na všetky oblasti činnosti Únie; 

keďže toto ustanovenie zahŕňa aj 

povinnosť inštitúcií EÚ viesť otvorený, 

transparentný a pravidelný dialóg 

s občianskou spoločnosťou, ako aj 

povinnosť Komisie viesť rozsiahle 

konzultácie so všetkými dotknutými 

stranami; 

F. keďže v súlade s článkom 11 

Zmluvy o EÚ sú inštitúcie EÚ povinné 

poskytovať občanom a reprezentatívnym 

združeniam možnosť verejne si vymieňať 

názory na všetky oblasti činnosti Únie; 

keďže toto ustanovenie zahŕňa aj 

povinnosť inštitúcií EÚ viesť otvorený, 

transparentný a pravidelný dialóg 

s občianskou spoločnosťou, ako aj 

povinnosť Komisie viesť rozsiahle 

konzultácie so všetkými dotknutými 

stranami; keďže z hľadiska plnenia 

povinnosti uvedenej na poslednom mieste 

už Komisia zlyhala, pretože v niektorých 

oblastiach, napríklad v oblasti imigračnej 

politiky, sa dosiaľ uskutočnilo veľmi 

málo konzultácií; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Fa. pripomínajúc, že okrem toho sa 

v článku 10 ods. 3 ZEÚ každému 

občanovi priznáva právo zapojiť sa 

do demokratického života Únie a uvádza 

sa v ňom, že rozhodnutia sa musia 

prijímať čo najotvorenejším spôsobom 

a čo najbližšie k občanom; zdôrazňujúc 

však, že Komisia tento záväzok zatiaľ 

neplní v plnej miere, a to najmä 

v súvislosti s rokovaniami o zmluvách 

o voľnom obchode; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie G 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

G. keďže v článku 20 ZFEÚ sa 

ustanovuje základný status občianstva Únie 

a podrobnosti o právach s ním spojených 

a keďže lepšie porozumenie EÚ a jej 

hodnôt je dôležitým predpokladom pre 

posilnenie postavenia občanov, aby mohli 

v plnej miere využívať tieto práva; 

G. keďže v článku 20 ZFEÚ sa 

ustanovuje základný status občianstva 

Únie, ktoré zostáva doplnkom k štátnemu 

občianstvu, keďže z etymologického 

a právneho hľadiska je občianstvo 

vnútorne späté so štátnou príslušnosťou; 

keďže, aj keď sa v článku 20 uvádza 

podrobný opis práv spojených 

s občianstvom Únie, malo by sa opäť 

zdôrazniť, že s občianstvom sú spojené aj 

povinnosti; keďže lepšie pochopenie Únie 

je predpokladom na poskytnutie 

prostriedkov občanom na to, aby si boli 

vedomí týchto práv a povinností; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže súčasný program je založený 

na článku 352 ZFEÚ, ktorý Parlamentu 

poskytuje len právo vyjadriť stanovisko 

v rámci postupu súhlasu, proti čomu sa 

Parlament prudko ohradil v čase, keď 

Komisia predložila návrh, pretože je 

výrazne v rozpore s demokratickou 

povahou tohto programu; 

I. keďže súčasný program je založený 

na článku 352 ZFEÚ, ktorý Parlamentu 

poskytuje len právo vyjadriť stanovisko 

v rámci postupu súhlasu; keďže už tento 

právny rámec narúša legitimitu programu 

Európa pre občanov, pretože 

z rozhodovacieho procesu vylučuje jedinú 

inštitúciu Únie volenú vo všeobecných 

voľbách; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie O 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

O. keďže ďalšie synergie s inými 

programami a lepšia komunikácia s inými 

generálnymi riaditeľstvami sú potrebné 

na zníženie prekrývania a na posilnenie 

vplyvu programu; 

O. keďže skutočnosť, že program 

spoločne riadi viacero GR vrátane 

generálneho riaditeľstva pre migráciu 

a vnútorné veci, môže vytvárať 

nedorozumenia, čo sa týka skutočných 

cieľov tohto programu, a znižovať jeho 

účinnosť; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že celkové finančné 

prostriedky (185,47 milióna EUR) 

dostupné pre jediný program, ktorý sa 

výlučne zameriava na európske 

občianstvo, t. j. programu Európa 

pre občanov, sú zanedbateľné 

v porovnaní s inými programami v oblasti 

vzdelávania a kultúry, ako je program 

Kreatívna Európa (1,46 miliardy EUR) 

a program Erasmus+ (14,7 miliardy 

EUR), čoho dôsledkom je, že očakávania 

žiadateľov nebudú splnené; 

1. berie na vedomie celkové dostupné 

finančné prostriedky (185,47 milióna EUR) 

a pripomína, že úspech programu nebude 

závisieť len od vyčleneného rozpočtu, ale 

najmä od jeho schopnosti vymedziť ciele 

zodpovedajúce reálnym túžbam občanov 

a zohľadniť ich názory a požiadavky; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. uznáva skutočnosť, že vplyv 

programu zostáva pomerne vysoký, ako to 

naznačuje skutočnosť, že v roku 2015 sa 

podľa odhadov 1 100 000 účastníkov 

zapojilo do 408 vybraných projektov; 

domnieva sa tiež, že vysoký počet žiadostí 

– 2 087 v roku 2014 a 2 791 v roku 2015 – 

a kvalita projektov poukazujú na vysokú 

úroveň záujmu o program a na potrebu 

venovať programu viac ľudských 

a finančných zdrojov, aby sa zvýšil počet 

podporovaných projektov; 

10. pripomína, že so zreteľom na 

obmedzený rozpočet by sa granty v rámci 

tohto programu mali sústrediť na projekty 

realizované združeniami alebo 

inštitucionálnymi orgánmi v členských 

štátoch a nemali by sa rozptýliť na 

projekty realizované tretími štátmi, ktoré 

nie sú členskými štátmi; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. víta dôrazné zameranie na 

občanov a spoločenské hľadiská EÚ, čo 

inštitúciám EÚ umožní priamo 

spolupracovať s občianskou 

spoločnosťou v teréne; zdôrazňuje, že 

v prioritách programu sa význam 

projektov sústredil na aktuálne výzvy pre 

Európu súvisiace s otázkami ako 

rozmanitosť, migrácia, utečenci, 

predchádzanie radikalizácii, posilňovanie 

sociálneho začleňovania, medzikultúrny 

dialóg, riešenie finančných problémov 

a určovanie spoločného európskeho 

kultúrneho odkazu; vyzýva Komisiu 

a členské štáty, aby posilnili väzby medzi 

prioritami programu a politikami 

súvisiacimi s európskym občianstvom aj 

s každodenným životom európskych 

občanov; 

32. zdôrazňuje, že ak má program 

priblížiť EÚ k občanom, mal by začať 

zohľadňovaním ich hlasov, najmä 

v oblasti priorít programu a predovšetkým 

tretej priority druhej oblasti činnosti 

nazvanej Boj proti stigmatizácii 

„imigrantov“ a vytváranie 

protiargumentácie s cieľom podporovať 

medzikultúrny dialóg a vzájomné 

porozumenie; pripomína, že väčšina 

občanov členských štátov je proti 

prijímaniu väčšieho počtu migrantov, 

napríklad 56 % Francúzov alebo 98,3 % 

Maďarov, ktorí hlasovali v referende 

o kvótach na migrantov uložených 

Bruselom; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. zdôrazňuje, že treba rozvíjať – 

v oblasti činnosti Európska pamäť – 

európsku identitu, ktorá by sa mala 

orientovať na budúcnosť a nie iba na 

minulosť, mala by byť pluralitná, 

medzikultúrna a otvorená migračným 

tokom a vplyvom zo zvyšku sveta, a to 

v záujme dosiahnutia spoločnej integrácie 

založenej na európskych hodnotách 

a európskom duchovnom dedičstve; 

zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby 

sa história nepoužívala ako nástroj na 

rozdelenie, ale ako príležitosť zaoberať sa 

súčasnými výzvami prostredníctvom 

citlivého výkladu a inteligentných, 

cielených vzdelávacích programov. 

zdôrazňuje význam posilňovania 

medzigeneračných projektov, ktoré 

umožňujú výmenu skúseností medzi 

staršími a mladšími generáciami; 

35. pripomína, že „bez minulosti 

neexistuje budúcnosť“ a že žiadnu 

kultúrnu identitu nemožno vybudovať 

z ničoho; zdôrazňuje preto, že občania 

členských štátov znova získajú pocit 

spoločnej civilizácie, len ak sa ocení ich 

jedinečné dedičstvo a osobité tradície, čo 

umožní vyzdvihnúť ich spoločný pôvod 

v grécko-latinskom myslení 

a kresťanskom odkaze; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. zdôrazňuje potrebu obohatiť 

program návrhmi týkajúcimi sa účasti 

občanov na demokratickom procese 

a rozhodovacom procese EÚ, a to 

spôsobom, ktorý prispeje k posilneniu 

postavenia občanov pri využívaní ich práv, 

napríklad zavedením elektronickej 

demokracie; vyzýva Úniu a členské štáty, 

aby na dosiahnutie tohto cieľa pripravili 

kroky a politiky na posilnenie prenosných, 

kritických zručností a zručností 

založených na kreatívnom myslení 

a digitálnej a mediálnej gramotnosti, 

inklúzie a zvedavosti občanov, najmä detí 

a mládeže, aby títo mohli prijímať 

informované rozhodnutia a pozitívne 

prispievať do demokratických procesov; 

38. zdôrazňuje potrebu obohatiť 

program návrhmi týkajúcimi sa účasti 

občanov na demokratickom procese 

a rozhodovacom procese EÚ, a to 

spôsobom, ktorý prispeje k posilneniu 

postavenia občanov pri využívaní ich práv, 

napríklad zavedením elektronickej 

demokracie; pripomína však, že tieto 

nástroje nebudú účinné, ak bude 

Európska únia pokračovať v znevažovaní 

iných nástrojov priamej demokracie, 

napríklad referend, a je preto znepokojený 

viacerými vyhláseniami predsedu 

Komisie, ktorý sa opakovane negatívne 

vyjadroval o vnútroštátnych referendách, 

najmä o referendách konaných v Grécku; 

zdôrazňuje, že pri takýchto postojoch 

lídrov EÚ hrozí riziko zvýšenia nedôvery 

Európanov voči Európskej únii; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Dominique Bilde 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Vykonávanie programu Európa pre občanov 

2015/2329(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. poukazuje na to, že účasť krajín, 

ktoré sa usilujú o členstvo v EÚ, na tomto 

programe, vedie k lepšiemu vzájomnému 

porozumeniu a k užšej spolupráci; 

odporúča posilnenie medzinárodného 

rozmeru tohto programu, a to najmä tým, 

že sa krajiny EFTA, EHP, prístupové 

a kandidátske krajiny vyzvú, 

aby spolupracovali s členskými štátmi EÚ 

pri podávaní žiadostí o projekty, a vyzýva 

na väčšiu spoluprácu medzi 

mimovládnymi organizáciami z EÚ, 

krajín Východného partnerstva 

a Partnerstva s južným Stredozemím 

a potenciálnych kandidátskych krajín 

s cieľom priblížiť EÚ občanom; 

navrhuje, aby sa podporovala spolupráca 

na európskych hodnotách medzi 

organizáciami v EÚ a v susedných 

krajinách; 

39. zdôrazňuje, že program by sa 

nemal rozšíriť na tretie krajiny, ani by sa 

im nemali poskytnúť dotácie; 

Or. en 

 

 


