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22.2.2017 A8-0017/1 

Ändringsförslag  1 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

– med beaktande av sin resolution av 

den 19 januari 2016 om rollen för 

interkulturell dialog, kulturell mångfald 

och utbildning när det gäller att främja 

EU:s grundläggande värderingar14, 

_________________ 

14 Antagna texter, P8_TA(2016)0005. 

 

utgår 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Ändringsförslag  2 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Programmet Ett Europa för 

medborgarna är ett unikt och högst 

symboliskt program i den meningen att 

det tränar oss i att lyssna på det civila 

samhällets debatt, att det stimulerar till 

kritiskt tänkande om det europeiska 

projektet, dess historia och de rörelser och 

idéer som har främjat det, och att det 

bidrar till bättre kunskap om europeiskt 

beslutsfattande genom förbättrade villkor 

för medborgerligt och demokratiskt 

deltagande på unionsnivå. 

A. Programmet Ett Europa för 

medborgarna bör träna oss i att lyssna på 

det civila samhällets debatt och stimulera 

till kritiskt tänkande om det europeiska 

projektet, dess historia och de rörelser och 

idéer som har främjat det. Man bör komma 

ihåg att detta program genomförs i en tid 

när, enligt Eurobarometer-undersökning 

415 offentliggjord 2014, 59 % av 

medborgarna i medlemsstaterna inte har 

något förtroende för EU och dess 

institutioner och 47 % inte förstår hur EU 

fungerar. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Ändringsförslag  3 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl B 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

B. Programmet Ett Europa för 

medborgarna syftar till att stärka känslan 

av europeiskt medborgarskap och 

tillhörighet, öka solidariteten, den 

ömsesidiga toleransen och respekten och 

att främja en bättre förståelse för EU, 

dess ursprung och utveckling, dess 

värderingar, institutioner och 

befogenheter samt att främja en aktiv 

dialog mellan EU:s medborgare. 

Programmets verksamhet kan ses som en 

del av en informell livslång utbildning i 

medborgarskap. 

B. Programmet Ett Europa för 

medborgarna bör ses som en möjlighet för 

de europeiska institutionerna och 

beslutsfattarna att ta hänsyn till alla 

medborgares åsikter i medlemsstaterna, 

inte minst dem som är kritiska till den 

europeiska integrationen. 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Ändringsförslag  4 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl D 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Den tilltagande euroskepticismen 

– som tydliggörs av de antieuropeiska 

krafter som ifrågasätter det europeiska 

projektets själva existens och som nyligen 

kulminerade i folkomröstningen som 

resulterade i ett ja till Brexit – lyfter fram 

betydelsen av denna typ av program och 

stärker behovet av att främja utvecklingen 

av en gemensam känsla av europeisk 

identitet, att reflektera över orsakerna till 

den Europeiska unionens 

trovärdighetstapp, att uppmuntra till 

medborgarengagemang och att lansera en 

djupgående debatt om europeiska 

värderingar, som bör inbegripa hela det 

civila samhället och institutionerna själva 

– med en utbildningskampanj om hur 

EU-institutionerna fungerar – och som 

samtidigt lyfter fram de möjligheter som 

medlemskapet i EU medför. 

D.  De förtroendevaldas och 

mediernas oupphörliga smutskastande av 

det som vanligtvis hänvisas till som 

euroskepticism, och som inte är något 

annat än ett uttryck för den fria viljan och 

yttrandefriheten inom demokratins ramar, 

är en av orsakerna till att människor 

röstade ja till Brexit. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Ändringsförslag  5 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Da (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Da. Det bör i detta sammanhang 

påpekas att pluralismen, som fastställs i 

artikel 2 i fördraget om Europeiska 

unionen (EU-fördraget), är en av 

demokratins beståndsdelar och definieras 

som ett system som erkänner existensen 

av flera olika tänkesätt, beteenden, 

politiska och religiösa uppfattningar, 

flerpartisystemet osv. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Ändringsförslag  6 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl E 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

E. Före ett lands anslutning till 

Europeiska unionen måste en djupgående 

och heltäckande förberedelse genomföras 

rörande frågor om minneskultur, 

försoning med det förflutna och ett 

säkerställande av medborgarnas aktiva 

deltagande i det berörda landets 

civilsamhälle. 

E. Det måste därför konstateras att 

Europeiska unionen inte kan komma 

närmare medborgarna i medlemsstaterna 

så länge den envisas med att inte 

respektera mångfalden i deras åsikter, 

inte minst genom att upprepade gånger 

ignorera resultaten i folkomröstningar, 

det mest demokratiska av verktyg. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Ändringsförslag  7 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl F 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

F. I enlighet med artikel 11 i EU-

fördraget är EU-institutionerna skyldiga att 

ge medborgare och representativa 

sammanslutningar möjlighet att offentligt 

diskutera sina åsikter på alla unionens 

åtgärdsområden. Bestämmelsen medför 

också att EU-institutionerna är skyldiga att 

föra en öppen, tydlig och regelbunden 

dialog med det civila samhället och att 

kommissionen måste ha ett omfattande 

samråd med alla intressenter. 

F. I enlighet med artikel 11 i EU-

fördraget är EU-institutionerna skyldiga att 

ge medborgare och representativa 

sammanslutningar möjlighet att offentligt 

diskutera sina åsikter på alla unionens 

åtgärdsområden. Bestämmelsen medför 

också att EU-institutionerna är skyldiga att 

föra en öppen, tydlig och regelbunden 

dialog med det civila samhället och att 

kommissionen måste ha ett omfattande 

samråd med alla intressenter. Gällande 

denna senare skyldighet har 

kommissionen redan misslyckats, 

eftersom få samråd har hållits på vissa 

områden, såsom invandringspolitiken. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Ändringsförslag  8 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Fa. Det bör dessutom påpekas att 

artikel 10.3 i EU-fördraget ger varje 

medborgare rätt att delta i unionens 

demokratiska liv och att besluten ska 

fattas så öppet och så nära medborgarna 

som möjligt. Det måste dock understrykas 

att detta åtagande hittills inte fullt ut har 

respekterats av kommissionen, särskilt 

inte i samband med förhandlingarna om 

frihandelsavtal. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Ändringsförslag  9 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl G 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

G. Artikel 20 i EUF-fördraget inrättar 

den grundläggande statusen för 

unionsmedborgarskap och fastställer 

rättigheterna som är knutna till detta. En 

bättre förståelse för EU och dess 

värderingar är en viktig förutsättning för 

att medborgarna till fullo ska kunna 

utnyttja dessa rättigheter. 

G. Artikel 20 i EUF-fördraget inrättar 

den grundläggande statusen för 

unionsmedborgarskap, som förblir 

underordnat nationsmedborgarskapet, 

eftersom medborgarskap, både 

etymologiskt och rättsligt, är oupplösligt 

knutet till nationalitet. Artikel 20 

förtecknar de rättigheter som följer av 

unionsmedborgarskapet, men det är 

viktigt att upprepa att medborgarskap 

även medför skyldigheter. För att 

medborgarna ska bli medvetna om dessa 

rättigheter och skyldigheter krävs en 

bättre förståelse av unionen. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Ändringsförslag  10 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl I 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

I. Det nuvarande programmet grundar 

sig på artikel 352 i EUF-fördraget, som 

endast gav parlamentet rätt att framföra sin 

ståndpunkt inom ramen för 

godkännandeförfarandet. Parlamentet 

motsatte sig kraftigt detta då förslaget 

lämnades in av kommissionen, eftersom 

det i hög grad motsäger de demokratiska 

aspekterna av programmet. 

I. Det nuvarande programmet grundar 

sig på artikel 352 i EUF-fördraget, som 

endast gav parlamentet rätt att framföra sin 

ståndpunkt inom ramen för 

godkännandeförfarandet. Redan denna 

rättsliga ram undergräver legitimiteten 

för programmet Ett Europa för 

medborgarna, eftersom den utesluter den 

enda unionsinstitution som valts i 

allmänna val från beslutsfattandet. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Ändringsförslag  11 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Skäl O 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

O. Ytterligare synergieffekter med 

andra program och bättre kommunikation 

med andra generaldirektorat krävs för att 

minska överlappningar och förstärka 

programmets effekt. 

O. Det faktum att programmet 

förvaltas av flera generaldirektorat 

gemensamt, däribland generaldirektoratet 

för migration och utrikes frågor, kan skapa 

förvirring kring programmets verkliga 

syften och undergräva dess effektivitet. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Ändringsförslag  12 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet understryker att 

den totala tillgängliga finansieringen 

(185,47 miljoner euro) för det enda 

program som helt och hållet ägnas det 

europeiska medborgarskapet, d.v.s. 

programmet Ett Europa för medborgarna, 

är försumbart i jämförelse med andra 

utbildnings- och kulturprogram, såsom 

Kreativa Europa (1,46 miljarder euro) 

eller Erasmus+ (14,7 miljarder euro), med 

resultatet att de sökandes förväntningar 

kommer att sluta i besvikelse. 

1. Europaparlamentet noterar den 

totala tillgängliga finansieringen 

(185,47 miljoner euro) och upprepar att 

programmets framgång inte bara kommer 

att bero på den budget det tilldelas, utan 

först och främst på dess förmåga att 

fastställa mål som motsvarar 

medborgarnas verkliga strävanden och 

tar hänsyn till deras åsikter och krav. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Ändringsförslag  13 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet erkänner att 

programmets genomslagskraft 

fortfarande är proportionerligt sett stor, 

vilket framgår av det faktum att 

uppskattningsvis 1,1 miljoner deltagare 

var inblandade i de 408 utvalda projekten 

under 2015. Parlamentet anser också att 

det höga antalet ansökningar – 2 087 

under 2014 och 2 791 under 2015 – och 

projektens kvalitet vittnar om ett stort 

intresse för programmet och behovet av 

att avsätta mer mänskliga och finansiella 

resurser för programmet i syfte att utöka 

antalet understödda projekt. 

10. Europaparlamentet påminner, med 

tanke på den begränsade budgeten, om att 

bidrag från programmet bör fokusera på 

projekt som genomförs av organisationer 

eller institutionella myndigheter i 

medlemsstaterna och inte bör spridas till 

förmån för projekt som genomförs av 

tredjeländer som inte är medlemmar. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Ändringsförslag  14 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 32 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

32. Europaparlamentet välkomnar det 

stora fokus som läggs på EU:s sociala 

aspekter och medborgare, som gör det 

möjligt för EU-institutioner att arbeta 

direkt med det civila samhället på fältet. 

Parlamentet framhåller i programmets 

prioriteringar hur viktigt det är med 

projekt som fokuserar på dagens 

utmaningar för Europa inom ämnen 

såsom mångfald, migration, flyktingar, 

kampen mot radikalisering, främjandet av 

social integration, interkulturell dialog, 

hanterandet av finansieringsproblem och 

fastställandet av gemensamma europeiska 

kulturarv. Parlamentet uppmanar 

kommissionen och medlemsstaterna att 

stärka kopplingen mellan programmets 

prioriteringar och de politiska åtgärder 

som är kopplade till det europeiska 

medborgarskapet samt de europeiska 

medborgarnas dagliga liv. 

32. Europaparlamentet understryker 

att om programmet ska föra EU närmare 

medborgarna bör det börja med att ta 

hänsyn till deras röster, särskilt vad gäller 

programmets prioriteringar och i 

synnerhet prioritet 3 i programområde 2: 

”bekämpa stigmatiseringen av 

’invandrare’ och skapa motbilder som 

främjar interkulturell dialog och 

ömsesidig förståelse”. Parlamentet 

påminner om att majoriteten av 

medborgarna i medlemsstaterna motsätter 

sig mottagandet av fler migranter, såsom 

56 % av fransmännen eller 98,3 % av 

ungrarna i folkomröstningen om de 
migrantkvoter som Bryssel infört. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Ändringsförslag  15 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet betonar vikten 

av att inom programområdet Europeisk 

minneskultur utarbeta en europeisk 

identitet inriktad på framtiden och inte 

bara på det förflutna, en identitet som bör 

vara pluralistisk, transkulturell och öppen 

mot migrationsströmmar och influenser 

från resten av världen, i syfte att uppnå en 

gemensam integration grundad på 

gemensamma europeiska värderingar och 

Europas sekulära och andliga kulturarv. 

Parlamentet understryker behovet av att 

säkerställa att historia inte används för att 

splittra, utan som en möjlighet att hantera 

samtida utmaningar genom varsam 

tolkning och skickligt riktade 

utbildningsprogram. Parlamentet betonar 

vikten av att främja 

generationsövergripande projekt för att 

möjliggöra utbyte av erfarenheter mellan 

äldre och yngre generationer. 

35. Europaparlamentet påminner om 

att ”utan historia finns ingen framtid” 

och att ingen kulturell identitet kan 

skapas ur intet. Parlamentet understryker 

därför att medborgarna i medlemsstaterna 

bara kommer att återfå en känsla av 

gemensam civilisation genom att 

värdesätta sitt eget kulturarv och sina 

egna särskilda traditioner, genom vilka de 

sedan kan lyfta fram sitt gemensamma 

ursprung i det grekisk-romerska 

tänkandet och det kristna arvet. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Ändringsförslag  16 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet betonar behovet 

av att berika programmet med förslag som 

rör medborgarnas deltagande i den 

demokratiska processen och i EU:s 

beslutsfattande, på ett sätt som bidrar till 

medborgarnas möjligheter att utnyttja sina 

rättigheter, exempelvis med hjälp av 

införandet av e-demokrati. I syfte att 

uppnå detta uppmanar parlamentet 

unionen och dess medlemsstater att 

utveckla åtgärder och politiska strategier 

för att stärka överförbart, kritiskt och 

kreativt tänkande samt digital kunskap 

och mediekompetens, att inkludera sina 

medborgare och stimulera till nyfikenhet, 

särskilt bland barn och ungdomar, så att 

de kan fatta välgrundade beslut och bidra 

på ett positivt sätt i demokratiska 

processer. 

38. Europaparlamentet betonar behovet 

av att berika programmet med förslag som 

rör medborgarnas deltagande i den 

demokratiska processen och i EU:s 

beslutsfattande, på ett sätt som bidrar till 

medborgarnas möjligheter att utnyttja sina 

rättigheter, exempelvis med hjälp av 

införandet av e-demokrati. Parlamentet 

påminner dock om att dessa verktyg inte 

kommer att vara effektiva om Europeiska 

unionen framhärdar i att smutskasta 

andra verktyg för direktdemokrati, såsom 

folkomröstningar, och oroas därför över 

de många uttalandena från 

kommissionens ordförande som med 

jämna mellanrum har uttalat sig negativt 

om nationella folkomröstningar, särskilt 

dem som hållits i Grekland. Parlamentet 

betonar att sådana attityder från EU:s 

ledare sannolikt kommer att öka den 

europeiska misstron mot Europeiska 

unionen. 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/17 

Ändringsförslag  17 

Dominique Bilde 

för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna 

2015/2329(INI) 

Förslag till resolution 

Punkt 39 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

39. Europaparlamentet påpekar att 

deltagande i programmet av stater som 

ansöker om medlemskap i EU leder till 

bättre ömsesidig förståelse och tätare 

samarbete. Parlamentet rekommenderar 

en större internationalisering av 

programmet, i synnerhet genom att bjuda 

in alla Efta- och EES-länder, anslutande 

länder och kandidatländer att arbeta 

tillsammans med EU:s medlemsstater vid 

ansökan om projekt, och uppmanar till 

större samarbete mellan icke-statliga 

organisationer över hela EU, länder i det 

östliga och sydliga partnerskapet och 

potentiella kandidatländer i syfte att föra 

EU närmare medborgarna. Parlamentet 

föreslår att samarbetet mellan 

organisationer i EU och i grannländer 

kring europeiska värderingar främjas. 

39. Europaparlamentet påpekar att 

programmet och/eller bidragen inte bör 

utvidgas till tredjeländer. 

Or. en 

 

 


