
 

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

RO Unită în diversitate RO 

22.2.2017 A8-0017/1 

Amendamentul  1 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Referirea 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

– având în vedere Rezoluția sa din 

19 ianuarie 2016 referitoare la rolul 

dialogului intercultural, al diversității 

culturale și al educației în promovarea 

valorilor fundamentale ale UE14, 

_________________ 

14Texte adoptate, P8_TA(2016)0005. 

 

eliminat 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/2 

Amendamentul  2 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât programul „Europa pentru 

cetățeni” este un program unic, cu o 

puternică încărcătură simbolică, 

constituind o experiență de receptare a 

dezbaterii societății civile, deoarece 

stimulează gândirea critică asupra 

proiectului european, a istoriei sale și a 

istoriei mișcărilor și ideilor care l-au 

constituit și contribuie la o mai bună 

înțelegere a procesului decizional 

european, prin îmbunătățirea condițiilor 

participării civice și democratice la nivelul 

Uniunii; 

A. întrucât programul „Europa pentru 

cetățeni” ar trebui să fie o experiență de 

receptare a dezbaterii și și ar trebuie să 

stimuleze gândirea critică asupra 

proiectului european, a istoriei sale și a 

mișcărilor și ideilor care l-au constituit; 

reamintind că acest program s-a 

desfășurat într-un context în care, 

conform rezultatelor sondajului 

Eurobarometru 415 publicat în 2014, 59% 

dintre cetățenii statelor membre nu au 

încredere în UE și în instituțiile sale, iar 

47% nu înțeleg cum funcționează 

Uniunea; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/3 

Amendamentul  3 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât programul „Europa pentru 

cetățeni” urmărește consolidarea 

sentimentului de cetățenie și apartenență 

europeană, creșterea solidarității, a 

toleranței și a respectului reciproc, 

promovarea unei mai bune înțelegeri a 

UE, a originii, dezvoltării, valorilor, 

instituțiilor și competențelor sale, precum 

și stimularea unui dialog activ între 

cetățenii UE; întrucât activitățile din 

cadrul programului pot fi considerate ca 

făcând parte din învățarea informală pe 

tot parcursul vieții în domeniul cetățeniei; 

B. întrucât programul „Europa pentru 

cetățeni” ar trebui să constituie o 

oportunitate pentru instituțiile europene și 

pentru decidenții politici de a lua în 

considerare opiniile cetățenilor statelor 

membre, inclusiv ale celor care critică 

integrarea europeană; 

  

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/4 

Amendamentul  4 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât actuala expansiune a 

„euroscepticismului” - reflectată de 

forțele antieuropene care pun în discuție 

existența însăși a proiectului european și 

care a culminat recent cu votul pentru 

Brexit - relevă importanța acestor 

programe și acutizează necesitatea de a 

stimula dezvoltarea unui sentiment 

comun al identității europene, de a 

reflecta asupra cauzelor pierderii 

credibilității Uniunii Europene, de a 

încuraja participarea civică și de a lansa o 

dezbatere aprofundată cu privire la 

valorile europene, care ar trebui să 

implice întreaga societate civilă și 

instituțiile însele - alături de o campanie 

privind funcționarea instituțiilor UE - 

evidențiind totodată oportunitățile oferite 

de apartenența la UE; 

D.  întrucât denigrarea constantă din 

partea reprezentanților aleși și a media a 

ceea ce este cunoscut în general sub 

denumirea de „euroscepticism” – și care 

nu este altceva decât exercitarea liberului 

arbitru și a libertății de expresie într-o 

lume democratică – constituie unul dintre 

motivele votului în favoarea Brexit; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/5 

Amendamentul  5 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Da. reamintind, în această privință, că 

pluralismul, consacrat la articolul 2 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE), este unul dintre elementele 

constitutive ale democrației și se definește 

ca sistem care recunoaște existența mai 

multor moduri de gândire, 

comportamente, opinii politice și 

religioase, partide politice etc.; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/6 

Amendamentul  6 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul E 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

E. întrucât înainte de aderarea unei 

țări la Uniunea Europeană este necesară 

o pregătire temeinică și cuprinzătoare cu 

privire la chestiunile legate de memoria 

istorică, acceptarea trecutului și 

asigurarea unei participării active a 

cetățenilor la viața civică a țării 

respective; 

E. afirmând, prin urmare, că 

Uniunea Europeană nu poate ajunge mai 

aproape de cetățenii statelor membre atât 

timp cât continuă să nu le respecte 

diversitatea de opinii, în special ignorând 

sistematic rezultatele referendumurilor, 

care sunt, în esență, instrumental cel mai 

democratic; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/7 

Amendamentul  7 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul F 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

F. întrucât, în conformitate cu articolul 

11 din TUE, instituțiile UE au obligația de 

a acorda cetățenilor și asociațiilor 

reprezentative posibilitatea de a realiza 

schimburi publice de opinii în toate 

domeniile de acțiune ale Uniunii; întrucât 

această dispoziție implică, de asemenea, 

obligația instituțiilor UE de a se angaja 

într-un dialog deschis, transparent și 

constant cu societatea civilă, precum și 

obligația Comisiei de a efectua consultări 

ample cu toți actorii implicați; 

F. întrucât, în conformitate cu articolul 

11 din TUE, instituțiile UE au obligația de 

a acorda cetățenilor și asociațiilor 

reprezentative posibilitatea de a realiza 

schimburi publice de opinii în toate 

domeniile de acțiune ale Uniunii; întrucât 

această dispoziție implică, de asemenea, 

obligația instituțiilor UE de a se angaja 

într-un dialog deschis, transparent și 

constant cu societatea civilă, precum și 

obligația Comisiei de a efectua consultări 

ample cu toți actorii implicați; întrucât, în 

privința ultimei obligații, Comisia a eșuat 

deja, din moment ce s-au realizat prea 

puține consultări în domenii precum 

politica privind imigrația; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/8 

Amendamentul  8 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul Fa (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 Fa. reamintind, de asemenea, că 

articolul 10 alineatul (3) din TUE conferă 

tuturor cetățenilor dreptul de a participa 

la viața democratică a Uniunii și prevede 

că deciziile trebuie luate într-un mod cât 

mai deschis și mai apropiat de cetățeni; 

subliniind, cu toate acestea, că acest 

angajament nu a fost până în prezent pe 

deplin respectat de Comisie, în special în 

contextul negocierilor acordurilor de liber 

schimb; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/9 

Amendamentul  9 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul G 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

G. întrucât articolul 20 din TFUE 

stabilește statutul fundamental al cetățeniei 

Uniunii și descrie în detaliu drepturile 

aferente și întrucât o mai bună înțelegere 
a UE și a valorilor sale constituie o 

precondiție importantă pentru ca cetățenii 

să aibă puterea reală de a-și exercita 

drepturile; 

G. întrucât articolul 20 din TFUE 

stabilește statutul fundamental al cetățeniei 

Uniunii, care rămâne subsidiară cetățeniei 

naționale din moment ce atât etimologic, 

cât și juridic, cetățenia este intrinsec 

legată de apartenența la o națiune; 

întrucât articolul 20 descrie în detaliu 

drepturile aferente cetățeniei Uniunii, 

însă trebuie subliniat că cetățenia implică 

și îndatoriri; întrucât condiția necesară 

pentru a oferi cetățenilor mijloacele 

necesare pentru a fi conștienți de aceste 

drepturi și îndatoriri este o mai bună 

înțelegere a Uniunii; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/10 

Amendamentul  10 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul I 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

I. întrucât actualul program se 

bazează pe articolul 352 din TFUE, care îi 

conferă Parlamentului doar dreptul să își 

exprime poziția în cadrul procedurii de 

aprobare și care a fost contestat vehement 

de Parlament în momentul în care 

propunerea a fost înaintată de Comisie, 

fiind în clară contradicție cu natura 

democratică a programului; 

I. întrucât actualul program se 

bazează pe articolul 352 din TFUE, care îi 

conferă Parlamentului doar dreptul să își 

exprime poziția în cadrul procedurii de 

aprobare; întrucât acest cadrul juridic 

pune deja în pericol legitimitatea 

programului „Europa pentru cetățeni”, 

excluzând din procesul decizional singura 

instituție a Uniunii aleasă prin vot 

universal; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/11 

Amendamentul  11 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Considerentul O 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

O. întrucât sunt necesare noi sinergii 

cu alte programe și o mai bună 

comunicare cu alte direcții generale 

pentru a elimina suprapunerile și a crește 

impactul programului; 

O. întrucât faptul că programul este 

administrat în comun de mai multe 

direcții generale, printre care Direcția 

Generală Migrație și Afaceri Interne, 

poate crea confuzie cu privire la 

obiectivele reale ale programului și îi 

poate submina eficacitatea; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/12 

Amendamentul  12 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

1. subliniază că fondurile totale 

disponibile (185,47 milioane EUR) pentru 

singurul program consacrat în întregime 

cetățeniei europene, și anume programul 

Europa pentru cetățeni, sunt neglijabile în 

comparație cu alte programe de educație 

și cultură, cum ar fi programele Europa 

Creativă (1,46 miliarde EUR) și 

Erasmus+ (14,7 miliarde EUR), ceea ce 

va conduce la înșelarea așteptărilor 

candidaților; 

1. ia act de fondurile totale 

disponibile (185.47 de milioane EUR) și 

reiterează faptul că succesul programului 

va depinde nu numai de bugetul alocat, ci 

și, în primul rând, de capacitatea sa de a 

stabili obiective care să corespundă 

aspirațiilor reale ale cetățenilor și de a lua 

în considerare opiniile și cerințele 

acestora; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/13 

Amendamentul  13 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10. recunoaște că impactul 

programului continuă să fie proporțional 

ridicat, fapt demonstrat de implicarea, în 

2015, a unui număr estimat la 1 100 000 

de participanți la cele 408 de proiecte 

selectate; consideră, de asemenea, că 

numărul mare de candidaturi - 2 087 în 

2014 și 2 791 în 2015 - și calitatea 

proiectelor indică existența unui interes 

ridicat pentru program și necesitatea de a 

aloca mai multe resurse umane și 

financiare programului, pentru a crește 

numărul proiectelor finanțate; 

10. reamintește că, având în vedere 

bugetul limitat, granturile din cadrul 

programului ar trebui axate cu precădere 

pe proiectele desfășurate de asociațiile și 

autoritățile instituționale ale statelor 

membre, și nu dispersate în favoarea 

proiectelor implementate în țări terțe 

nemembre ale UE; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/14 

Amendamentul  14 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 32 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

32. salută accentul puternic pus pe 

cetățeni și pe aspectele sociale ale UE, 

dând instituțiilor UE posibilitatea de a 

colabora direct cu societatea civilă pe 

teren; subliniază, în cadrul priorităților 

programului, importanța proiectelor axate 

pe provocările actuale ale Europei, pe 

chestiuni precum diversitatea, migrația, 

refugiații, prevenirea radicalizării, 

facilitarea incluziunii sociale, dialogul 

intercultural, soluționarea problemelor de 

finanțare sau identificarea moștenirii 

culturale europene comune; invită 

Comisia și statele membre să consolideze 

legăturile dintre prioritățile programului 

și politicile legate de cetățenia europeană, 

precum și de existența cotidiană a 

cetățenilor europeni; 

32. subliniază că, pentru a aduce UE 

mai aproape de cetățeni, programul ar 

trebui să înceapă prin a le lua în 

considerare opiniile, în special în ceea ce 

privește prioritățile, și mai ales prioritatea 

3 și componenta 2: „Combaterea 

stigmatizării 'imigranților' și crearea unor 

contradiscursuri pentru a stimula 

dialogul intercultural și înțelegerea 

reciprocă”; reamintește că majoritatea 

cetățenilor statelor membre se opun 

primirii unui număr mai mare de 

migranți, cum ar fi 56 % dintre francezi 

sau 98,3 % dintre maghiarii care au votat 

într-un referendum privind cotele de 

migranți impuse de Bruxelles; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/15 

Amendamentul  15 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. subliniază necesitatea de a 

dezvolta, în cadrul componentei 

„Memoria europeană”, o identitate 

europeană orientată spre viitor, și nu doar 

spre trecut, pluralistă, transculturală și 

deschisă fluxurilor migratorii și 

influențelor din restul lumii, în vederea 

realizării unei integrări comune, bazate 

pe valorile europene și pe patrimoniul laic 

și spiritual european; subliniază că istoria 

nu trebuie folosită ca instrument de 

divizare, ci ca oportunitate de afruntare a 

provocărilor contemporane, printr-o 

interpretare sensibilă și prin programe de 

educație specifică inteligente; subliniază 

importanța încurajării proiectelor 

intergeneraționale, care permit schimbul 

de experiență între generațiile în vârstă și 

cel mai tinere; 

35. reamintește că „fără trecut, nu 

există viitor” și că nicio identitate 

culturală nu se poate construi ex nihilo; 

subliniază, prin urmare, că cetățenii 

statelor membre își vor redobândi 

sentimentul unei civilizații comune numai 

printr-o valorizare a patrimoniului lor 

singular și a tradițiilor specifice, care să 

facă posibilă evidențierea ascendenței lor 

comune în gândirea greco-latină și în 

moștenirea creștină; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/16 

Amendamentul  16 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 38 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

38. subliniază necesitatea de a îmbogăți 

programul cu propuneri privind 

participarea cetățenilor la procesul 

democratic și la procesul decizional al UE 

într-un mod care să contribuie la 

capacitarea cetățenilor în exercitarea 

propriilor drepturi, de exemplu prin 

implementarea e-democrației; solicită, 

pentru a realiza acest lucru, Uniunii și 

statelor sale membre să elaboreze măsuri 

și politici pentru dezvoltarea unor abilități 

transferabile de gândire critică și creativă 

și a competențelor în domeniul digital și 

media, precum și pentru promovarea 

incluziunii și stimularea curiozității, în 

special în rândul copiilor și tinerilor, 

astfel încât aceștia să fie în măsură să ia 

decizii în cunoștință de cauză și să 

contribuie în mod pozitiv la procesele 

democratice; 

38. subliniază necesitatea de a îmbogăți 

programul cu propuneri privind 

participarea cetățenilor la procesul 

democratic și la procesul decizional al UE 

într-un mod care să contribuie la 

capacitarea cetățenilor în exercitarea 

propriilor drepturi, de exemplu prin 

implementarea e-democrației; reamintește, 

cu toate acestea, că aceste instrumente nu 

vor fi eficiente dacă Uniunea Europeană 

continuă să denigreze alte instrumente ale 

democrației directe, precum 

referendumurile; își exprimă, prin 

urmare, îngrijorarea cu privire la 

numeroasele declarații ale Președintelui 

Comisiei, care și-a exprimat în repetate 

rânduri dezacordul cu privire la 

referendumurile naționale, în special la 

cel din Grecia; subliniază că este foarte 

probabil ca o astfel de atitudine din partea 

liderilor UE să conducă la creșterea 

neîncrederii europenilor în Uniunea 

Europeană; 

Or. en 
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22.2.2017 A8-0017/17 

Amendamentul  17 

Dominique Bilde 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0017/2017 

María Teresa Giménez Barbat 

Aplicarea programului „Europa pentru cetățeni” 

2015/2329(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 39 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

39. subliniază că participarea la 

program a țărilor care doresc să devină 

membre ale UE va conduce la o mai bună 

înțelegere reciprocă și la o cooperare mai 

apropiată; recomandă o mai mare 

internaționalizare a programului, în 

special prin invitarea tuturor țărilor 

membre ale Asociației Europene a 

Liberului Schimb (AELS) și Spațiului 

Economic European (SEE), a statelor în 

curs de aderare și a statelor candidate să 

conlucreze cu statele membre ale UE 

pentru prezentarea candidaturilor la 

proiecte; solicită intensificarea cooperării 

între ONG-urile din UE, din țările 

Parteneriatului Estic și Sudic și din țările 

potențial candidate, pentru a apropia mai 

mult UE de cetățeni; propune promovarea 

cooperării între organizațiile din UE și 

cele din țările învecinate în privința 

valorilor europene; 

39. subliniază că programul și/sau 

granturile nu ar trebui extinse la țări 

terțe; 

Or. en 

 

 


