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22.2.2017 A8-0017/1 

Alteração  1 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos»  

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Citação 5 

 

Proposta de resolução Alteração 

– Tendo em conta a resolução do 

Parlamento Europeu, de 19 de janeiro de 

2016, sobre o papel do diálogo 

intercultural, da diversidade cultural e da 

educação na promoção dos valores 

fundamentais da UE14,  

Suprimido 

_________________ 

14 Textos aprovados, P8_TA(2016)0005. 

 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Alteração  2 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que o Programa 

«Europa para os Cidadãos» é um 

programa único e altamente simbólico, 

dado ser um exercício de auscultação do 

debate da sociedade civil, por estimular o 

pensamento crítico sobre o projeto 

europeu, a sua história e a dos movimentos 

e ideologias que o promoveram e 

contribuir para a melhoria do 

conhecimento do processo decisório 

europeu, melhorando as condições para 

uma participação cívica e democrática à 

escala da União; 

A. Considerando que o Programa 

«Europa para os Cidadãos» deverá ser um 

exercício de auscultação do debate da 

sociedade civil e deverá estimular o 

pensamento crítico sobre o projeto 

europeu, a sua história e a de todos os 

movimentos e ideologias que o 

promoveram; recordando que o programa 

está a ser executado num contexto em 

que, segundo os resultados do inquérito 

Eurobarómetro 415, publicado em 2014, 

59% dos cidadãos dos Estados-Membros 

não confiam na UE e nas suas 

instituições e 47% não compreendem o 

modo de funcionamento da UE; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Alteração  3 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando B 

 

Proposta de resolução Alteração 

B. Considerando que o Programa 

«Europa para os Cidadãos» visa reforçar 

um sentido de pertença e cidadania 

europeia, aumentar a solidariedade, a 

tolerância mútua e o respeito, bem como 

promover uma melhor compreensão da 

UE, das suas origens e evolução, valores, 
instituições e competências e fomentar o 

diálogo ativo entre os cidadãos da UE; 

considerando que as atividades no âmbito 

do Programa podem ser vistas como parte 

da educação contínua e informal em 

matéria de cidadania; 

B. Considerando que o programa 

«Europa para os cidadãos» deve ser uma 

oportunidade para as instituições 

europeias e os decisores políticos terem 

em conta os pontos de vista de todos os 

cidadãos dos Estados-Membros, incluindo 

os que são cruciais para a integração 

europeia; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Alteração  4 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D 

 

Proposta de resolução Alteração 

D. Considerando que o atual aumento 

do «euroceticismo» – que se reflete nas 

forças antieuropeias que põem em causa 

a própria existência do projeto europeu e 

culminou recentemente na votação a favor 

do «Brexit» – salienta a importância de 

tais programas, reforça a necessidade de 

promover o desenvolvimento de um 

sentimento comum de identidade 

europeia, de refletir sobre as causas da 

perda de credibilidade da União 

Europeia, de incentivar a participação 

cívica e de lançar um debate aprofundado 

sobre os valores europeus, que deve 

envolver toda a sociedade civil e as 

próprias instituições e uma campanha de 

formação sobre o funcionamento das 

instituições da UE, ao mesmo tempo que 

destaca as oportunidades criadas pela 

integração na União Europeia; 

D.  Considerando que a depreciação 

sistemática, por parte dos representantes 

eleitos e da comunicação social, daquilo 

que é comummente designado por 
«euroceticismo» – e que nada mais é que o 

exercício do livre arbítrio e da liberdade 

de expressão no quadro democrático – é 

uma das razões que levaram à votação a 

favor do Brexit; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Alteração  5 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando D-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 D-A. Recordando, a este respeito, que o 

pluralismo – consagrado no artigo 2.º do 

Tratado da União Europeia (TUE) – é um 

dos elementos constitutivos da democracia 

e é definido como um sistema que 

reconhece a existência de diversos modos 

de comportamento e de pensamento, 

opiniões políticas e religiosas, vários 

partidos políticos, etc.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Alteração  6 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que, antes da 

adesão de um país à União, é necessária 

uma preparação profunda e abrangente 

sobre questões de memória, de enfrentar o 

passado e de assegurar a participação 

ativa dos cidadãos na vida cívica do país 

em causa; 

E. Afirmando, portanto, que a União 

Europeia não pode aproximar-se mais dos 

cidadãos dos Estados-Membros enquanto 

persistir em não respeitar a diversidade 

das suas opiniões, nomeadamente ao 

ignorar repetidamente os resultados de 

referendos – que são, no essencial, o 

instrumento mais democrático; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Alteração  7 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F 

 

Proposta de resolução Alteração 

F. Considerando que, nos termos do 

artigo 11.º do TUE, as instituições são 

obrigadas a dar aos cidadãos e às 

associações representativas a possibilidade 

de expressarem e partilharem publicamente 

os seus pontos de vista sobre todos os 

domínios de ação da União; considerando 

que esta disposição implica também uma 

obrigação por parte das instituições da UE 

de participarem num diálogo aberto, 

transparente e regular com a sociedade 

civil e o dever da Comissão de proceder a 

amplas consultas junto de todas as partes 

interessadas; 

F. Considerando que, nos termos do 

artigo 11.º do TUE, as instituições são 

obrigadas a dar aos cidadãos e às 

associações representativas a possibilidade 

de expressarem e partilharem publicamente 

os seus pontos de vista sobre todos os 

domínios de ação da União; considerando 

que esta disposição implica também uma 

obrigação por parte das instituições da UE 

de participarem num diálogo aberto, 

transparente e regular com a sociedade 

civil e o dever da Comissão de proceder a 

amplas consultas junto de todas as partes 

interessadas; considerando que, em 

consequência desta última obrigação, a 

Comissão já fracassou, dado que foram 

realizadas poucas consultas em certos 

domínios, como a política de imigração; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Alteração  8 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Recordando que o artigo 10.º, n.º 

3, do TUE determina que todos os 

cidadãos têm o direito de participar na 

vida democrática da União e que as 

decisões devem ser tomadas de forma tão 

aberta e tão próxima dos cidadãos quanto 

possível; salientando, contudo, que até 

agora a Comissão não respeitou 

totalmente este compromisso, 

especialmente no contexto das 

negociações relativas ao acordo de 

comércio livre; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Alteração  9 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando G 

 

Proposta de resolução Alteração 

G. Considerando que o artigo 20.º do 

TFUE estabelece o estatuto fundamental da 

cidadania da União e especifica os direitos 

a ela inerentes e que uma melhor 

compreensão da UE e dos seus valores 

constitui uma condição prévia importante 

para habilitar os cidadãos a usufruírem 

plenamente desses direitos; 

G. Considerando que o artigo 20.º do 

TFUE estabelece o estatuto fundamental da 

cidadania da União, que continua a ser 

subsidiário relativamente à cidadania 

nacional, dado que – tanto em termos 

etimológicos como jurídicos – a cidadania 

está intrinsecamente ligada à 

nacionalidade; considerando que, embora 

o artigo 20.º enuncie os direitos 

associados à cidadania da União, deve-se 

reafirmar que a cidadania também 

implica deveres; considerando que para 

dar aos cidadãos os meios para terem 

conhecimento destes direitos e obrigações, 

uma melhor compreensão da União é 

uma condição prévia; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Alteração  10 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando I 

 

Proposta de resolução Alteração 

I. Considerando que o programa atual 

tem por base o artigo 352.º do TFUE, o 

qual apenas conferiu ao Parlamento o 

direito de exprimir a sua posição no âmbito 

do processo de aprovação e foi 

vigorosamente contestado pelo 

Parlamento no momento em que a 

proposta foi apresentada pela Comissão, 

por contrariar totalmente a natureza 

democrática do Programa; 

I. Considerando que o programa atual 

tem por base o artigo 352.º do TFUE, o 

qual apenas conferiu ao Parlamento o 

direito de exprimir a sua posição no âmbito 

do processo de aprovação; considerando 

que este quadro jurídico já coloca em 

perigo a legitimidade do programa 

«Europa para os Cidadãos», pois exclui 

do processo de decisão a única instituição 

da União que é eleita por sufrágio 

universal; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Alteração  11 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que é necessário 

fomentar mais sinergias com outros 

programas e melhorar a comunicação 

com outras direções-gerais, a fim de 

reduzir sobreposições e reforçar o impacto 
do programa; 

O. Considerando que o facto de o 

programa ser gerido em conjunto por 

várias DG – uma das quais a 

Direção-Geral  «Migração e Assuntos 

Internos» – pode criar confusão sobre os 

verdadeiros objetivos do programa e 

reduzir a sua eficácia; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Alteração  12 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 1 

 

Proposta de resolução Alteração 

1. Sublinha que o financiamento total 

disponível (185,47 milhões de euros) para 

o único programa inteiramente dedicado à 

cidadania europeia – ou seja, o Programa 

«Europa para os Cidadãos» – é 

insignificante em comparação com outros 

programas de educação e cultura, como o 

Programa Europa Criativa (1,46 mil 

milhões de euros) e o Erasmus+ (14,7 mil 

milhões de euros), gorando, por isso, as 

elevadas expetativas dos candidatos; 

1. Regista o financiamento total 

disponível (185,47 milhões de euros) e 

reitera que o êxito do programa depende 

não só do orçamento que lhe é atribuído 

mas também, acima de tudo, da sua 

capacidade de definir objetivos que 

correspondam às verdadeiras aspirações 

dos cidadãos e ter em conta os seus pontos 

de vista e necessidades; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Alteração  13 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 10 

 

Proposta de resolução Alteração 

10. Regista o facto de o impacto do 

programa continuar a ser 

proporcionalmente elevado, como 

demonstra o facto de em 2015 ter havido 

um número estimado de 1,1 milhões de 

participantes envolvidos nos 408 projetos 

selecionados; considera também que o 

elevado número de candidaturas – 2 087 
em 2014 e 2 791 em 2015 – e a qualidade 

dos projetos demonstram um elevado nível 

de interesse no programa e a necessidade 

de atribuir mais recursos humanos e 

financeiros ao programa, de forma a 

aumentar o número de projetos apoiados; 

10. Recorda que, dado o orçamento 

limitado, as subvenções concedidas ao 

abrigo do programa devem concentrar-se 
em projetos realizados por associações ou 

autoridades institucionais dos 

Estados-Membros e não ser dispersas a 

favor de projetos realizados por países 

terceiros não membros; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Alteração  14 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

32. Congratula-se com a prioridade 

clara atribuída aos cidadãos e aos aspetos 

sociais da UE, que permite que as 

instituições da União desenvolvam no 

terreno uma interação direta com a 

sociedade civil;  no contexto das 

prioridades do programa, destaca a 

importância dos projetos centrados nos 

atuais desafios que se colocam à Europa 

em questões como a diversidade, a 

migração, os refugiados, evitar a 

radicalização, promover a inclusão social, 

o diálogo intercultural, enfrentar os 

problemas de financiamento e identificar 

um legado europeu comum; convida a 

Comissão e os Estados-Membros a 

reforçarem os laços entre as prioridades 

do Programa e as políticas ligadas à 

cidadania europeia, bem como a vida 

quotidiana dos cidadãos europeus; 

32. Salienta que, para que o programa 

possa aproximar a UE dos seus cidadãos, 

ele deve começar por ter em conta as suas 

opiniões, em particular, no que se refere 

às prioridades do programa, 

especialmente a prioridade 3 da vertente 

n.º 2: lutar contra a estigmatização dos 

«imigrantes» e criar narrativas 

alternativas para promover o diálogo 

intercultural e a compreensão mútua; 

recorda que a maioria dos cidadãos dos 

Estados-Membros votou contra o 

acolhimento de mais migrantes, como 

ocorreu na França (56%) ou na Hungria, 

onde 98,3% dos húngaros que votaram no 

referendo votou contra as quotas de 

migrantes impostas por Bruxelas; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Alteração  15 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Salienta a necessidade de 

desenvolver – no âmbito da vertente 

«Memória europeia» – uma identidade 

europeia que deve ser orientada para o 

futuro e não apenas centrada no passado, 

plural, transcultural, aberta aos fluxos 

migratórios e às influências do resto do 

mundo, com vista a alcançar a integração 

comum baseada nos valores europeus e 

no legado secular e espiritual europeu; 

realça a necessidade de garantir que a 

história não é utilizada como instrumento 

de divisão mas sim como uma 

oportunidade para resolver os desafios 

contemporâneos através de uma 

interpretação sensível e de programas 

educativos direcionados e astutos; 

sublinha a importância da promoção de 

projetos intergeracionais que permitam as 

trocas de experiências entre as gerações 

mais velhas e mais jovens; 

35. Recorda que «sem passado, não 

existe futuro» e que nenhuma identidade 

cultural pode ser construída a partir do 

nada; salienta, portanto, que os cidadãos 

dos Estados-Membros só poderão 

readquirir um sentido da sua civilização 

comum valorizando o seu património 

único e as tradições particulares, o que 

permitirá realçar a sua ascendência 

comum constituída pelo pensamento 

greco-latino e o legado cristão; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Alteração  16 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Salienta a necessidade de valorizar 

o programa com propostas sobre a 

participação dos cidadãos no processo 

democrático e de tomada de decisão da 

UE, de uma forma que contribua para 

capacitar os cidadãos a fazer uso dos seus 

direitos, por exemplo, mediante a aplicação 

da democracia eletrónica;  para alcançar 

este objetivo, insta a UE e os Estados-

Membros a desenvolverem ações e 

políticas que reforcem as capacidades 

transferíveis, críticas e criativas do 

pensamento, bem como a literacia digital 

e mediática e a inclusão dos cidadãos, e 

ainda a incentivarem a curiosidade – em 

especial das crianças e dos jovens – para 
que possam tomar decisões 

fundamentadas e dar um contributo 

positivo para os processos democráticos; 

38. Salienta a necessidade de valorizar 

o programa com propostas sobre a 

participação dos cidadãos no processo 

democrático e de tomada de decisão da 

UE, de uma forma que contribua para 

capacitar os cidadãos a fazer uso dos seus 

direitos, por exemplo, mediante a aplicação 

da democracia eletrónica; recorda, no 

entanto, que esses instrumentos não serão 

eficazes se a União Europeia insistir em 

depreciar outros instrumentos de 

democracia direta, como os referendos, 

pelo que está preocupado com as várias 

declarações feitas pelo Presidente da 

Comissão, que se tem pronunciado 

regularmente contra os referendos 

nacionais, em particular, os realizados na 

Grécia; salienta que estas atitudes dos 

dirigentes da UE são suscetíveis de 

aumentar a desconfiança em relação à 

União Europeia; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/17 

Alteração  17 

Dominique Bilde 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicação do Regulamento que institui o programa «Europa para os Cidadãos» 

2015/2329(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 39 

 

Proposta de resolução Alteração 

39. Salienta que a participação no 

programa dos países candidatos à adesão 

à UE conduz a um melhor entendimento 

mútuo e ao estreitamento da cooperação; 

recomenda uma maior 

internacionalização do programa – 

nomeadamente convidando todos os 

países da Associação Europeia de 

Comércio Livre (EFTA) e do Espaço 

Económico Europeu (EEE), os países em 

vias de adesão e os países candidatos a 

cooperarem com os Estados-Membros da 

UE, candidatando-se aos projetos – e 

insta a uma maior cooperação entre as 

ONG da UE, os países da Parceria 

Oriental e da parceria Sul e os potenciais 

candidatos à adesão à UE, de forma a 

aproximar a UE dos cidadãos; propõe que 

se promova a cooperação entre 

organizações da UE e dos países vizinhos 

sobre os valores europeus; 

39. Salienta que o programa e/ou as 

subvenções não devem ser alargados a 

países terceiros; 

Or. en 

 

 


