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22.2.2017 A8-0017/1 

Amendement  1 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Visum 5 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien zijn resolutie van 19 januari 

2016 over de rol van interculturele 

dialoog, culturele diversiteit en onderwijs 

bij het uitdragen van de fundamentele 

waarden van de EU14, 

_________________ 

14 Aangenomen teksten, 

P8_TA(2016)0005. 

 

Schrappen 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Amendement  2 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging A 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

A. overwegende dat het programma 

Europa voor de burger een uniek en uiterst 

symbolisch programma is, omdat het een 

oefening in het luisteren naar het 

maatschappelijk debat is, omdat het 

kritisch denken over het Europese project, 

de geschiedenis ervan en de geschiedenis 

van de bewegingen en ideeën die het 

project hebben bevorderd, stimuleert, en 

omdat het bijdraagt tot een betere kennis 

van het Europese besluitvormingsproces, 

door de voorwaarden voor civiele en 

democratische participatie op Unieniveau 

te verbeteren; 

A. overwegende dat het programma 

Europa voor de burger een oefening in het 

luisteren naar het maatschappelijk debat 

moet zijn, en het kritisch denken over het 

Europese project, de geschiedenis ervan en 

de geschiedenis van de bewegingen en 

ideeën die het project hebben bevorderd, 

moet stimuleren; overwegende dat het 

programma ten uitvoer gelegd wordt in 

een omgeving waarin, volgens de 

resultaten van een in 2014 in 

Eurobarometer 415 gepubliceerd 

onderzoek, 59 % van de burgers van de 

lidstaten de EU en haar instellingen niet 

vertrouwt en 47 % niet weet hoe de EU 

werkt; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Amendement  3 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging B 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

B. overwegende dat het programma 

Europa voor de burger tot doel heeft het 

gevoel van Europees burgerschap en 

verbondenheid te versterken, solidariteit, 

wederzijds respect en verdraagzaamheid 

te vergroten, een beter begrip van de EU, 

haar oorsprong en haar ontwikkeling, 

haar waarden, haar instellingen en haar 

bevoegdheden te bevorderen, en een 

actieve dialoog tussen EU-burgers te 

stimuleren; overwegende dat de 

activiteiten in het kader van het 

programma gezien kunnen worden als 

onderdeel van een informele vorm van 

een leven lang leren inzake burgerschap; 

B. overwegende dat het programma 

Europa voor de burger een 

aangrijpingspunt zou moeten zijn voor 

Europese instellingen en beleidsmakers 

om rekening te houden met de 

standpunten van alle burgers in de 

lidstaten, ook van burgers die kritisch 

staan tegenover Europese integratie; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Amendement  4 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat de opkomst van 

het euroscepticisme – dat weerspiegeld 

wordt in anti-Europese krachten die het 

bestaan van het Europese project in vraag 

stellen, en dat onlangs in een stemming 

ten gunste van de brexit resulteerde – 

aantoont dat dergelijke programma's 

belangrijk zijn, dat de ontwikkeling van 

een gedeeld gevoel van Europese identiteit 

gestimuleerd moet worden, dat reflectie 

nodig is over de oorzaken van het verlies 

aan geloofwaardigheid van de Europese 

Unie, dat burgerparticipatie moet worden 

aangemoedigd, dat een grondig debat over 

Europese waarden moet worden 

gelanceerd, waarbij het volledige 

maatschappelijke middenveld en de 

instellingen zelf betrokken moeten 

worden, en dat een opleidingscampagne 

over de werking van de EU-instellingen 

nodig is, waarin benadrukt wordt welke 

mogelijkheden ontstaan zijn door deel uit 

te maken van de EU; 

D.  overwegende dat het 

"euroscepticisme", zoals dit vaak 

genoemd wordt, voortdurend zwart 

gemaakt wordt door verkozen 

overheidsfunctionarissen en de media, 

terwijl dit niets anders is dan de 

uitoefening van vrije wil en van de 

vrijheid van meningsuiting in een 

democratisch kader, en dat deze 

kleinering behoort tot de redenen waarom 

ten gunste van de brexit gestemd werd; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Amendement  5 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging D bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 D bis. overwegende, in deze context, dat 

pluralisme, zoals vervat in artikel 2 van 

het Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU), behoort tot de fundamenten van 

de democratie en wordt gedefinieerd als 

een stelsel waarin het bestaan van 

verschillende denkwijzen, gedragswijzen, 

politieke en religieuze overtuigingen, 

politieke partijen enz. wordt erkend; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Amendement  6 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging E 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

E. overwegende dat er voorafgaand 

aan de toetreding van een land tot de 

Europese Unie een grondige, holistische 

voorbereiding nodig is met betrekking tot 

thema's als herdenken, zich verzoenen 

met het verleden en zorgen voor een 

actieve participatie van burgers in het 

gemeenschapsleven in het betreffende 

land; 

E. overwegende dat de Europese Unie 

bijgevolg niet dichter bij de burgers van 

de lidstaten kan komen zolang zij volhardt 

in het negeren van de diversiteit van hun 

standpunten, met name door de resultaten 

van referenda, inherent het meest 

democratische instrument, herhaaldelijk 

naast zich neer te leggen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Amendement  7 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

F. overwegende dat de EU-

instellingen, op grond van artikel 11 van 

het VEU, burgers en representatieve 

organisaties de mogelijkheid moeten 

bieden om in het openbaar te discussiëren 

over hun mening met betrekking tot alle 

onderdelen van het optreden van de Unie; 

overwegende dat deze bepaling ook 

inhoudt dat de EU-instellingen de plicht 

hebben een open, transparante en 

regelmatige dialoog met het 

maatschappelijk middenveld te houden, en 

de Commissie de plicht heeft brede 

raadplegingen met betrokken partijen te 

houden; 

F. overwegende dat de EU-

instellingen, op grond van artikel 11 van 

het VEU, burgers en representatieve 

organisaties de mogelijkheid moeten 

bieden om in het openbaar te discussiëren 

over hun mening met betrekking tot alle 

onderdelen van het optreden van de Unie; 

overwegende dat deze bepaling ook 

inhoudt dat de EU-instellingen de plicht 

hebben een open, transparante en 

regelmatige dialoog met het 

maatschappelijk middenveld te houden, en 

de Commissie de plicht heeft brede 

raadplegingen met betrokken partijen te 

houden; overwegende dat de Commissie 

op dit vlak al gefaald heeft, aangezien zij 

op bepaalde domeinen, bijvoorbeeld 

immigratiebeleid, weinig raadplegingen 

gehouden heeft; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Amendement  8 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 F bis. overwegende, bovendien, dat 

artikel 10, lid 3, van het VEU bepaalt dat 

iedere burger het recht heeft om aan het 

democratisch bestel van de Unie deel te 

nemen en dat de besluitvorming 

plaatsvindt op een zo open mogelijke 

wijze, en zo dicht bij de burgers als 

mogelijk is; overwegende, echter, dat deze 

belofte tot op heden niet volledig 

nagekomen wordt door de Commissie, met 

name bij onderhandelingen over 

vrijhandelsovereenkomsten; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Amendement  9 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat in artikel 20 van 

het VWEU de fundamentele status van het 

burgerschap van de Unie is bepaald, alsook 

de rechten die daaraan verbonden zijn, en 

overwegende dat een beter begrip van de 

EU en haar waarden een belangrijke 

voorwaarde is om burgers in staat te 

stellen deze rechten ten volle te benutten; 

G. overwegende dat in artikel 20 van 

het VWEU de fundamentele status van het 

burgerschap van de Unie is bepaald, dat 

ondergeschikt blijft aan het nationale 

burgerschap, aangezien burgerschap, 

zowel etymologisch als wettelijk, intrinsiek 

gekoppeld is aan nationaliteit; 

overwegende dat artikel 20 de rechten 

voortvloeiend uit het Unieburgerschap 

beschrijft, maar dat er ook op moet 

gewezen worden dat burgerschap 

eveneens plichten met zich meebrengt; 

overwegende dat een betere kennis van de 

Unie een noodzakelijke voorwaarde is om 

burgers de middelen te geven om zich van 

deze rechten en plichten rekenschap te 

geven; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Amendement  10 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat het huidige 

programma gestoeld is op artikel 352 van 

het VWEU, waardoor het Parlement zijn 

standpunt enkel kan uitdrukken via de 

goedkeuringsprocedure, iets waartegen het 

Parlement zich uitdrukkelijk verzette toen 

de Commissie het voorstel indiende 

aangezien het zwaar in tegenspraak is met 

de democratische aard van het 

programma; 

I. overwegende dat het huidige 

programma gestoeld is op artikel 352 

VWEU, waardoor het Parlement zijn 

standpunt enkel kan uitdrukken via de 

goedkeuringsprocedure; overwegende dat 

dit rechtskader de legitimiteit van het 

programma Europa voor de burger 

ondermijnt, aangezien hierdoor de enige 

instelling van de Unie die rechtstreeks 

verkozen wordt, uitgesloten is van het 

besluitvormingsproces; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Amendement  11 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Overweging O 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

O. overwegende dat meer synergieën 

met andere programma's en verbeterde 

communicatie met andere DG's nodig zijn 

om overlappingen te beperken en de 

impact van het programma te vergroten; 

O. overwegende dat het feit dat het 

programma door verschillende DG's 

samen wordt beheerd, waaronder het 

directoraat-generaal Migratie en 

Binnenlandse Zaken, tot verwarring kan 

leiden over de daadwerkelijke 

doelstellingen van het programma en de 

doeltreffendheid ervan kan ondermijnen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Amendement  12 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

1. benadrukt dat de beschikbare 

financiering (in totaal 185,47 miljoen 

EUR) voor het enige programma dat 

volledig gewijd is aan Europees 

burgerschap, namelijk Europa voor de 

burger, te verwaarlozen is in vergelijking 

met andere onderwijs- en 

cultuurprogramma's, zoals Creatief 

Europa (1,46 miljard EUR) en Erasmus+ 

(14,7 miljard EUR), met als gevolg dat 

aanvragers ontgoocheld moeten worden; 

1. neemt kennis van de beschikbare 

financiering (in totaal 185,47 miljoen 

EUR) en herhaalt dat het welslagen van 

het programma niet alleen afhankelijk zal 

zijn van de toegewezen begroting, maar 

vooral van het vermogen van het 

programma om doelstellingen te bepalen 

die overeenstemmen met de echte 

verwachtingen van burgers en daarbij 

hun standpunten en eisen in acht te 

nemen; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Amendement  13 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

10. erkent dat de impact van het 

programma in verhouding hoog is, wat 

wordt aangetoond door het feit dat in 

2015 naar schatting 1 100 000 deelnemers 

betrokken waren bij de 408 geselecteerde 

projecten; meent ook dat het hoge aantal 

aanvragen – 2 087 in 2014 en 2 791 in 

2015 – en de kwaliteit van de projecten 

wijzen op een grote interesse in het 

programma en op de behoefte om meer 

financiële en personeelsmiddelen toe te 

kennen aan het programma, met als doel 

het aantal ondersteunde projecten te 

vergroten; 

10. herinnert eraan dat, gezien de 

beperkte begroting, subsidies in het kader 

van het programma gericht moeten zijn 

op projecten van verenigingen of 

institutionele overheden in de lidstaten, en 

niet verspreid mogen worden over 

projecten uitgevoerd door derde landen; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.2.2017 A8-0017/14 

Amendement  14 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 32 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

32. verwelkomt de sterke nadruk op 

burgers en maatschappelijke aspecten van 

de EU, omdat dit de EU-instellingen in 

staat stelt tot rechtstreekse interactie met 

het lokale maatschappelijke middenveld; 

benadrukt binnen de prioriteiten van het 

programma het belang van projecten 

gericht op de huidige uitdagingen voor 

Europa, bijvoorbeeld diversiteit, migratie, 

vluchtelingen, het voorkomen van 

radicalisering, het stimuleren van sociale 

inclusie, interculturele dialoog, het 

bestrijden van financiële problemen en 

het identificeren van een 

gemeenschappelijk Europees cultureel 

erfgoed; nodigt de Commissie en de 

lidstaten uit om de samenhang tussen de 

prioriteiten van het programma en de 

beleidsmaatregelen inzake Europees 

burgerschap alsook het dagelijkse leven 

van Europese burgers te versterken; 

32. benadrukt dat, als het programma 

de EU dichter bij de burgers moet 

brengen, eerst en vooral rekening 

gehouden moet worden met hun stemmen, 

met name wat betreft de prioriteiten van 

het programma, vooral prioriteit 3 van 

onderdeel 2: bestrijden van stigmatisering 

van "immigranten" en creëren van 

tegenverhalen om interculturele dialoog 

en wederzijds begrip te stimuleren; brengt 

in herinnering dat een meerderheid van 

de burgers in de lidstaten gekant is tegen 

het ontvangen van meer migranten, 

bijvoorbeeld 56 % van de Fransen of 

98,3 % van de Hongaren die stemden bij 

het referendum over de door Brussel 

opgelegde migrantenquota; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Amendement  15 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. benadrukt dat binnen het 

onderdeel "Europees gedenken" een 

Europese identiteit ontwikkeld moet 

worden, die gericht is op de toekomst en 

niet enkel op het verleden, die pluriform 

en transcultureel is en openstaat voor 

migratiestromen en invloeden uit de rest 

van de wereld, teneinde een 

gemeenschappelijke integratie te bereiken 

die gebaseerd is op Europese waarden en 

Europees seculier en geestelijk erfgoed; 

benadrukt dat ervoor gezorgd moet 

worden dat erfgoed en geschiedenis niet 

gebruikt worden als instrument om 

tweedracht te zaaien, maar als een kans 

om in te spelen op eigentijdse uitdagingen 

door middel van een voorzichtige 

interpretatie en vakkundige, gerichte 

onderwijsprogramma's; benadrukt het 

belang van het stimuleren van projecten 

waarbij meerdere generaties betrokken 

zijn, waardoor de uitwisseling van 

ervaringen tussen oudere en jongere 

generaties mogelijk wordt gemaakt; 

35. brengt in herinnering dat er 

zonder verleden geen toekomst mogelijk 

is, en dat culturele identiteit niet uit het 

niets opgebouwd kan worden; benadrukt 

dat de burgers van de lidstaten pas een 

gevoel van gemeenschappelijke cultuur 

zullen ervaren als hun eigen erfgoed en 

hun eigen tradities naar waarde worden 

geschat, waardoor hun 

gemeenschappelijk oorsprong uit de 

Grieks-Latijnse beschaving en het 

christelijke erfgoed benadrukt zullen 

kunnen worden; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Amendement  16 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. benadrukt de behoefte om het 

programma uit te breiden met voorstellen 

over de deelname van burgers aan het 

democratische proces en aan de EU-

besluitvorming, op een manier die 

bijdraagt tot het in staat stellen van de 

burgers om hun rechten te benutten, 

bijvoorbeeld via de implementatie van e-

democratie; roept de Unie en haar 

lidstaten op om hiertoe maatregelen en 

beleid te ontwikkelen om overdraagbare 

vaardigheden op het gebied van kritisch 

en creatief denken, alsook digitale en 

mediageletterdheid, te versterken, inclusie 

en belangstelling onder hun burgers te 

vergroten, met name onder kinderen 

jongeren, zodat zij in staat zullen zijn 

geïnformeerde beslissingen te nemen en 

een positieve bijdrage te leveren aan 

democratische processen; 

38. benadrukt de behoefte om het 

programma uit te breiden met voorstellen 

over de deelname van burgers aan het 

democratische proces en aan de EU-

besluitvorming, op een manier die 

bijdraagt tot het in staat stellen van de 

burgers om hun rechten te benutten, 

bijvoorbeeld via de implementatie van e-

democratie; brengt echter in herinnering 

dat deze instrumenten niet effectief zullen 

zijn als de Europese Unie andere 

instrumenten van rechtstreekse 

democratie naast zich blijft neerleggen, en 

is derhalve bezorgd over de vele 

verklaringen van de voorzitter van de 

Commissie, waarin hij zich negatief 

uitlaat over nationale referenda, met 

name de referenda in Griekenland; 

benadrukt dat deze houding van de leiders 

van de EU het Europese wantrouwen ten 

opzichte van de Europese Unie zal 

vergroten; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/17 

Amendement  17 

Dominique Bilde 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Uitvoering van het programma "Europa voor de burger" 

2015/2329(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 39 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

39. is van mening dat de deelname aan 

het programma van mensen uit landen die 

EU-lidmaatschap nastreven tot een beter 

wederzijds begrip leidt en aanleiding geeft 

tot een meer diepgaande samenwerking; 

pleit voor meer internationalisering van 

het programma, met name door alle 

landen van de Europese 

Vrijhandelsassociatie (EFTA), van de 

Europese Economische Ruimte (EER) 

alsook toetredende landen en kandidaat-

lidstaten uit te nodigen om de krachten te 

bundelen met EU-lidstaten bij het 

indienen van aanvragen voor projecten, 

en dringt aan op meer samenwerking 

tussen ngo's uit EU-lidstaten, uit landen 

van het Oostelijk en Zuidelijk 

Partnerschap en uit potentiële kandidaat-

lidstaten om de EU dichter bij de burger 

te brengen; stelt voor de samenwerking op 

het gebied van Europese waarden tussen 

organisaties in de EU en in de 

buurlanden te bevorderen; 

39. is van mening dat het programma 

en/of de subsidies niet uitgebreid mogen 

worden tot derde landen; 

Or. en 

 

 


