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22.2.2017 A8-0017/1 

Predlog spremembe  1 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

– ob upoštevanju svoje resolucije z 

dne 19. januarja 2016 o vlogi 

medkulturnega dialoga, kulturne 

raznolikosti in izobraževanja pri 

spodbujanju temeljnih vrednot EU14, 

_________________ 

14 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0005. 

 

črtano 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Predlog spremembe  2 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je Evropa za državljane 

edinstven in zelo simboličen program, saj 

gre za spremljanje razprave civilne družbe 

in kritično razmišljanje o evropskem 

projektu, njegovi zgodovini ter gibanjih in 

idejah, na katerih temelji, ter ker z boljšimi 

pogoji za državljansko in demokratično 

udeležbo na ravni Unije prispeva k 

boljšemu poznavanju evropskih postopkov 

odločanja; 

A. ker bi moral program Evropa za 

državljane služiti spremljanju razprave 

civilne družbe in spodbujati kritično 

razmišljanje o evropskem projektu, njegovi 

zgodovini ter gibanjih in idejah, na katerih 

temelji; ker je treba spomniti, da se ta 

program izvaja v okoliščinah, v katerih 

glede na ugotovitve iz raziskave 

Eurobarometer 415 iz leta 2014 59 % 

državljanov držav članic nima zaupanja v 

EU in njene institucije, 47 % pa jih ne 

razume, kako EU sploh deluje; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Predlog spremembe  3 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker je cilj programa Evropa za 

državljane okrepiti občutek evropskega 

državljanstva in pripadnosti, povečati 

solidarnost, medsebojno strpnost in 

spoštovanje ter spodbujati boljše 

razumevanje EU, njenega nastanka in 

razvoja, vrednot, institucij in pristojnosti 

ter spodbujati aktivni dialog med 

državljani EU; ker je mogoče dejavnosti v 

okviru tega programa razumeti kot del 

neformalnega vseživljenjskega 

izobraževanja na področju državljanstva; 

B. ker bi moral biti program Evropa 

za državljane priložnost, da evropske 

institucije in oblikovalci politike 

upoštevajo stališča vseh državljanov držav 

članic, tudi če so kritični do evropske 

integracije; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Predlog spremembe  4 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker sedanje naraščanje 

evroskepticizma (ki ga odražajo 

protievropske sile, ki postavljajo pod 

vprašaj sam obstoj evropskega projekta, in 

ki je nedavno dosegel vrhunec z 

glasovanjem v prid izstopa Združenega 

kraljestva iz EU), poudarja pomen takih 

programov in povečuje potrebo po 

oblikovanju skupne evropske identitete, 

razmisleku o razlogih, zaradi katerih je 

Evropska unija izgubila kredibilnost, 

spodbujanju aktivnega državljanstva in 

začetku poglobljene razprave o evropskih 

vrednotah, v katero naj bo vključena 

celotna družba in institucije, ter kampanje 

usposabljanja o delovanju institucij EU, 

pri čemer bi morali poudariti priložnosti, 

ki jih prinaša članstvo v EU; 

D.  ker je stalno zaničevanje tako 

imenovanega evroskepticizma s strani 

voljenih funkcionarjev in medijev, ki pa ni 

nič drugega kot uveljavljanje svobodne 

volje in svobode govora v demokratičnem 

okviru, eden od razlogov, zakaj so volivci 

glasovali za Brexit; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Predlog spremembe  5 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Da. ker je v zvezi s tem treba spomniti, 

da je pluralizem iz člena 2 Pogodbe o 

Evropski uniji (PEU) eden od sestavnih 

elementov demokracije, opredeljen kot 

sistem, ki priznava obstoj različnih 

modelov razmišljanja, vedenja, političnih 

in verskih stališč, političnih strank itd.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Predlog spremembe  6 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

E. ker je pred pristopom države k 

Evropski uniji potrebna temeljita, celovita 

priprava, ki zajema vprašanja spomina, 

soočenje s preteklostjo ter zagotavljanje 

aktivne udeležbe državljanov v javnem 

življenju v državi; 

E. ker je zato treba priznati, da se 

Evropska unija ne more približati 

državljanom držav članic, vse dokler bo 

vztrajala pri nespoštovanju raznolikosti 

njihovih prepričanj, zlasti z vztrajnim 

neupoštevanjem rezultatov referendumov, 

ki so pravzaprav najbolj demokratično 

orodje; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Predlog spremembe  7 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker so institucije EU v skladu s 

členom 11 PEU zavezane dajati 

državljanom in predstavniškim združenjem 

možnost javne izmenjave mnenj glede vseh 

področij delovanja Unije; ker ta določba 

vsebuje tudi obveznost institucij EU, da 

vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog 

s civilno družbo, ter dolžnost Komisije, da 

izvaja obsežna posvetovanja z udeleženimi 

stranmi; 

F. ker so institucije EU v skladu s 

členom 11 PEU zavezane dajati 

državljanom in predstavniškim združenjem 

možnost javne izmenjave mnenj glede vseh 

področij delovanja Unije; ker ta določba 

vsebuje tudi obveznost institucij EU, da 

vzdržujejo odprt, pregleden in reden dialog 

s civilno družbo, ter dolžnost Komisije, da 

izvaja obsežna posvetovanja z udeleženimi 

stranmi; ker zadnje obveznosti Komisija že 

sedaj ni izpolnila, saj je bilo na nekaterih 

področjih le malo posvetovanj, na primer 

na področju politike priseljevanja; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Predlog spremembe  8 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Fa. ker je treba spomniti tudi, da ima v 

skladu s členom 10(3) PEU vsak državljan 

pravico vključevati se v demokratično 

življenje Unije, odločitve pa se morajo 

sprejemati na čim bolj odprt način in čim 

bliže državljanom; ker pa je treba 

poudariti, da Komisija te obveznosti še 

zdaleč ni dosledno upoštevala, zlasti v 

okviru pogajanj o sporazumih o prosti 

trgovini; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Predlog spremembe  9 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava G 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

G. ker člen 20 PDEU vzpostavlja 

temeljni status državljanstva Unije in 

podrobno opisuje z njim povezane pravice 

in ker so boljše razumevanje EU ter 

njenih vrednot pomembni pogoji za 

omogočanje državljanom, da v celoti 

uživajo svoje pravice; 

G. ker člen 20 PDEU vzpostavlja 

temeljni status državljanstva Unije, ki je 

podrejen nacionalnemu državljanstvu, saj 

je državljanstvo z etimološkega in 

pravnega vidika neposredno povezano z 

nacionalnostjo; ker so v členu 20 naštete 

pravice, povezane z državljanstvom Unije, 

a bi bilo treba ponovno poudariti, da 

državljanstvo prinaša tudi dolžnosti; ker je 

boljše razumevanje Unije nujni pogoj, če 

želimo,da bi državljani poznali te pravice 

in dolžnosti; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Predlog spremembe  10 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava I 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

I. ker sedanji program temelji na 

členu 352 PDEU, ki Evropskemu 

parlamentu daje le pravico, da izraža svoje 

mnenje v okviru postopka odobritve, in ki 

mu je Evropski parlament ob predložitvi 

predloga Komisije odločno nasprotoval, 

saj je močno v nasprotju z demokratično 

naravo programa; 

I. ker sedanji program temelji na 

členu 352 PDEU, ki Evropskemu 

parlamentu daje le pravico, da izraža svoje 

mnenje v okviru postopka odobritve; ker ta 

pravni okvir že sedaj ogroža legitimnost 

programa Evropa za državljane, saj iz 

postopka odločanja izključuje edino 

neposredno izvoljeno institucijo v Uniji; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Predlog spremembe  11 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava O 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

O. ker so za zmanjšanje prekrivanja 

in povečanje učinka programa potrebne 

dodatne sinergije z drugimi programi in 

boljša komunikacija z drugimi 

generalnimi direktorati; 

O. ker lahko dejstvo, da program 

skupaj upravlja več generalnih 

direktoratov, vključno z generalnim 

direktoratom za migracije in notranje 

zadeve, povzroči zmedo glede dejanskih 

ciljev programa ter zmanjša njegovo 

učinkovitost; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Predlog spremembe  12 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da so celotna 

razpoložljiva sredstva (185,47 milijona 

EUR) za edini program, ki se v celoti 

posveča evropskemu državljanstvu, tj. 

program Evropa za državljane, 

zanemarljiva v primerjavi z drugimi 

izobraževalnimi in kulturnimi programi, 

kot sta Ustvarjalna Evropa (1,46 milijarde 

EUR) in Erasmus+ (14,7 milijarde EUR), 

in s tem ne doseže visokih pričakovanj 

prijaviteljev; 

1. je seznanjen s celotnimi 

razpoložljivimi sredstvi (185,47 milijona 

EUR) in ponovno poudarja, da uspeh 

programa ne bo odvisen le od dodeljenega 

proračuna, temveč zlasti od tega, ali bodo 

lahko opredeljeni cilji, ki bodo odražali 

dejanske želje državljanov, predvsem pa 

od tega, ali se bodo bolj upoštevala 

njihova mnenja in zahteve; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Predlog spremembe  13 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. priznava dejstvo, da je učinek 

programa še vedno razmeroma velik, kar 

kaže dejstvo, da je bilo leta 2015 po 

ocenah 1100 000 udeležencev vključenih v 

408 izbranih projektov; meni tudi, da 

veliko število vlog – 2087 leta 2014 in 

2791 leta 2015 – in kakovost projektov 

kažeta na veliko zanimanje za program in 

na to, da bi morali zanj nameniti več 

človeških in finančnih virov ter tako 

podpreti več projektov; 

10. opozarja, da bi bilo treba glede na 

omejenost proračuna nepovratna sredstva 

v okviru programa usmeriti v projekte, ki 

jih izvajajo združenja ali institucionalni 

organi držav članic, ne pa jih razpršiti za 

projekte, ki se izvajajo v tretjih državah 

nečlanicah; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Predlog spremembe  14 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. pozdravlja močno osredotočenost 

na državljane in družbene vidike EU, kar 

omogoča institucijam EU, da v praksi 

neposredno sodelujejo s civilno družbo; v 

okviru prednostnih nalog programa 

poudarja pomen projektov, ki se 

osredotočajo na trenutne izzive za Evropo, 

tj. na vprašanja, kot so raznolikost, 

migracije, begunci, preprečevanje 

radikalizacije, spodbujanje socialne 

vključenosti, medkulturni dialog, 

reševanje finančnih problemov ter 

opredelitev skupne evropske kulturne 

dediščine; poziva Komisijo in države 

članice, naj okrepijo povezave med 

prednostnimi nalogami in politikami 

programa, povezanimi z evropskim 

državljanstvom, ter vsakdanom evropskih 

državljanov; 

32. poudarja, da če je namen 

programa približati EU državljanom, bi 

bilo treba najprej upoštevati njihovo 

mnenje, zlasti kar zadeva prednostne 

naloge programa, predvsem prednostno 

nalogo 3 drugega sklopa z naslovom „boj 

proti stigmatizaciji priseljencev in 

priprava kampanj za spodbujanje 

medkulturnega dialoga in vzajemnega 

razumevanja“; opozarja, da večina 

državljanov držav članic nasprotuje 

sprejemu več migrantov, denimo 56 % 

Francozov in 98,3 % Madžarov, ki so 

glasovali na referendumih o kvotah za 

migrante, ki jih nalaga Bruselj; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Predlog spremembe  15 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poudarja potrebo po razvoju 

evropske identitete v okviru sklopa 

„evropski zgodovinski spomin“, ki bi 

morala biti usmerjena v prihodnost in ne 

le v preteklost, pluralistična, medkulturna 

in odprta za migracijske tokove in vplive z 

ostalih delov sveta, s ciljem uresničitve 

splošnega povezovanja, ki bo temeljilo na 

evropskih vrednotah ter evropski posvetni 

in duhovni dediščini; poudarja, da je 

pomembno poskrbeti, da se zgodovina ne 

bo uporabljala za razdvajanje, temveč za 

obravnavanje sodobnih izzivov z obzirno 

razlago in spretnimi ciljnimi 

izobraževalnimi programi; poudarja 

pomen spodbujanja medgeneracijskih 

projektov, ki omogočajo izmenjavo 

izkušenj med starejšimi in mlajšimi 

generacijami; 

35. opominja, da „brez preteklosti ni 

prihodnosti“ in da kulturne identitete ni 

mogoče zgraditi iz nič; zato poudarja, da 

bodo državljani držav članic ponovno 

pridobili občutek skupne civilizacije le, če 

bodo cenili svojo edinstveno dediščino in 

posebne tradicije, s čimer bo mogoče 

poudariti njihovo skupno poreklo v grško-

rimski misli in krščanski zapuščini; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Predlog spremembe  16 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. poudarja, da je treba program 

obogatiti s predlogi v zvezi udeležbo 

državljanov v demokratičnem procesu in 

pri sprejemanju odločitev v EU, in sicer na 

način, ki bo prispeval h krepitvi možnosti 

državljanov, da uveljavljajo svoje pravice, 

na primer z izvajanjem e-demokracije; 

poudarja, da bi morale Unija in države 

članice v ta namen oblikovati ukrepe in 

politike za krepitev prenosljivih spretnosti 

kritičnega in ustvarjalnega razmišljanja 

ter digitalne in medijske pismenosti, 

vključenosti in radovednosti pri svojih 

državljanih, zlasti otrocih in mladih, da 

bodo znali sprejemati informirane 

odločitve in pozitivno prispevati k 

demokratičnim procesom; 

38. poudarja, da je treba program 

obogatiti s predlogi v zvezi z udeležbo 

državljanov v demokratičnem procesu in 

pri sprejemanju odločitev v EU, in sicer na 

način, ki bo prispeval h krepitvi možnosti 

državljanov, da uveljavljajo svoje pravice, 

na primer z izvajanjem e-demokracije; 

vendar opozarja, da ti instrumenti ne bodo 

učinkoviti, če bo Evropska unija še naprej 

poskušala očrniti druge instrumente 

neposredne demokracije, kot so 

referendumi, ter v zvezi s tem izraža 

zaskrbljenost, da je predsednik Evropske 

komisije podal več negativnih izjav o 

nacionalnih referendumih, zlasti tistih v 

Grčiji; poudarja, da bo tak odnos 

voditeljev EU najbrž okrepil evropsko 

nezaupanje v Evropsko unijo; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

22.2.2017 A8-0017/17 

Predlog spremembe  17 

Dominique Bilde 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Izvajanje programa Evropa za državljane 

2015/2329(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. poudarja, da bi s sodelovanjem 

držav, ki želijo postati članice EU, v 

programu dosegli boljše medsebojno 

razumevanje in tesnejše sodelovanje; 

priporoča večjo internacionalizacijo 

programa, zlasti s povabilom vsem 

državam Evropskega združenja za prosto 

trgovino (EFTA), Evropskega 

gospodarskega prostora (EGP), državam 

pristopnicam in državam kandidatkam, 

naj združijo moči z državami članicami 

EU pri prijavi na projekte, ter poziva k 

večjemu sodelovanju med nevladnimi 

organizacijami iz EU, državami 

vzhodnega in južnega partnerstva in 

morebitnih kandidatk, da bi EU približali 

državljanom; priporoča spodbujanje 

sodelovanja med organizacijami v EU in 

sosednjih državah na področju evropskih 

vrednot; 

39. poudarja, da programa in/ali 

nepovratnih sredstev ne bi smeli širiti na 

tretje države; 

Or. en 

 

 


