
 

AM\1072801SV.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 39 

Ändringsförslag  39 
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Skäl D 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

D. Minskad europeisk konkurrenskraft i 

den globala ekonomin, hög arbetslöshet, 

demografiska förändringar och en allt 

äldre befolkning ställer EU inför aldrig 

tidigare skådade utmaningar. Endast 

konkurrenskraftiga ekonomier med den 

rätta makroekonomiska politiken kommer 

att kunna skapa arbetstillfällen, höja 

invånarnas levnadsstandard och generera 

det välstånd som finansierar framtida 

investeringar och tillhandahåller offentliga 

tjänster. Det behövs ett förstärkt fokus på 

främjandet av fri och rättvis konkurrens om 

man ska nå de ambitiöst satta målen för 

arbetstillfällen med god kvalitet, tillväxt, 

investeringar och den europeiska 

ekonomins internationella konkurrenskraft, 

särskilt i ljuset av att andra regioner i 

världen växer snabbare och har allt högre 

produktivitets- och innovationsnivåer. 

D. Minskad europeisk konkurrenskraft i 

den globala ekonomin, hög arbetslöshet, 

okontrollerad massinvandring och en allt 

äldre befolkning ställer EU inför aldrig 

tidigare skådade utmaningar. Endast 

konkurrenskraftiga ekonomier med den 

rätta makroekonomiska politiken kommer 

att kunna skapa arbetstillfällen, höja 

invånarnas levnadsstandard och generera 

det välstånd som finansierar framtida 

investeringar och tillhandahåller offentliga 

tjänster. Det behövs ett förstärkt fokus på 

främjandet av fri och rättvis konkurrens om 

man ska nå de ambitiöst satta målen för 

arbetstillfällen med god kvalitet, tillväxt, 

investeringar och den europeiska 

ekonomins internationella konkurrenskraft, 

särskilt i ljuset av att andra regioner i 

världen växer snabbare och har allt högre 

produktivitets- och innovationsnivåer. 

Or. en 
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Ändringsförslag  40 
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 1 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck kommissionen att fullt ut 

använda sig av sin initiativrätt för att visa 

tydligt politiskt ledarskap i unionen, och i 

synnerhet att presentera fullbordandet av 

den inre marknaden tillsammans med den 

strategiska färdplanen för en ekonomisk 

union och en politisk union samt för 

externa åtgärder. 

1. Europaparlamentet uppmanar med 

eftertryck kommissionen att fullt ut 

använda sig av sin initiativrätt för att visa 

tydligt politiskt ledarskap i unionen, och i 

synnerhet att ge medlemsstaterna tillbaka 

deras fulla suveränitet i frågor som berör 

monetär politik och budgetpolitik, 

gränskontroll samt asyl- och 

invandringspolitik. 

Or. en 
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Ändringsförslag  41 
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 11 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet anser att 

utformandet av en väl avvägd och rättvis 

skattepolitik måste ses som en integrerad 

del av medlemsstaternas strukturreformer, 

när så är lämpligt, och att skattepolitiken 

och konkurrenspolitiken bör ses som 

sammanhängande aspekter av den inre 

marknaden, till fördel för alla EU:s 

konsumenter och medborgare med syftet 

att ytterligare bidra till 

sysselsättningsskapandet. Parlamentet 

stöder en förflyttning av skattebördan från 

arbetskraften till andra former av hållbar 

beskattning. 

11. Europaparlamentet anser att 

utformandet av en väl avvägd och rättvis 

skattepolitik måste ses som en integrerad 

del av medlemsstaternas strukturreformer, 

något som av medlemsstaterna bedömts 

som lämpligt, och att skattepolitiken och 

konkurrenspolitiken bör ses som 

sammanhängande aspekter av den inre 

marknaden, till fördel för alla EU:s 

konsumenter och medborgare med syftet 

att ytterligare bidra till 

sysselsättningsskapandet. Parlamentet 

stöder en förflyttning av skattebördan från 

arbetskraften till andra former av hållbar 

beskattning. 

Or. en 
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Ändringsförslag  42 
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 16 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillsammans med berörda 

parter undersöka alla alternativ för att 

stärka EMU och göra den mer 

motståndskraftig och se till att den bättre 

bidrar till tillväxt, sysselsättning och 

stabilitet, med en social dimension som 

syftar till att skydda den europeiska 

sociala marknadsekonomin, respekterar 

den kollektiva förhandlingsrätten, inom 

vilken samordningen av medlemsstaternas 

socialpolitik skulle säkras, inbegripet ett 

instrument för minimilöner eller 

minimiinkomst som är anpassat till och 

som besluts av varje enskild medlemsstat, 

och som stöder kampen mot fattigdom och 

social utestängning, återintegreringen av 

arbetstagare på arbetsmarknaden och 

frivillig rörlighet och flexibilitet mellan 

yrken och mellan medlemsstater. 

16. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att tillsammans med berörda 

parter undersöka alla alternativ för att 

medlemsstaterna ska kunna få tillbaka sin 

suveränitet i frågor som berör monetär 

politik. 

Or. en 
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Ändringsförslag  43 
Marine Le Pen 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 19 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

19. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens europeiska 

migrationsagenda och åtföljande 

lagstiftningsförslag samt relaterade förslag 

avseende budgetjusteringar för år 2015 och 

2016 för att se till att de mål som anges i 

migrationsagendan genomförs korrekt. 

Parlamentet påminner dock 

kommissionen om dess åtagande att ta itu 

med det ökande trycket på EU:s yttre 

gränser, inklusive kraftfulla åtgärder mot 

irreguljär migration och handel med och 

smuggling av människor, och en 

förbättrad migrationshantering som 

betyder en starkare koppling mellan EU:s 

migrationspolitik och dess yttre åtgärder. 

Parlamentet uppmanar med kraft 

kommissionen att vidareutveckla 

instrument för en människorättsbaserad 

syn på människor som söker skydd i EU 

från krig och förföljelser. 

19. Europaparlamentet avvisar 

kommissionens europeiska 

migrationsagenda och åtföljande 

lagstiftningsförslag samt relaterade förslag 

avseende budgetjusteringar för år 2015 och 

2016. 

Or. en 
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Ändringsförslag  44 
Marine Le Pen 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 20 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

20. Europaparlamentet är djupt oroat över 

den senaste tidens utveckling längsmed 

tillfartsvägarna i Medelhavet och västra 

Balkan där rekordmånga irreguljära 

migranter överskridit gränserna till EU och 

innebär en utmaning av ett slag som EU 

och dess medlemsstater aldrig stått inför 

tidigare och som kräver en gemensam och 

handfast reaktion från EU:s sida. 

Parlamentet stöder de åtgärder som 

kommissionen föreslagit och yrkar på att 

medlemsstaterna snabbt ska anta och 

genomföra dem. Parlamentet betonar att 

ökat avseende bör fästas vid initiativ som 

redan lanserats av kommissionen, framför 

allt förslag om omplacering och 

vidarebosättning, eftersom den 

nödfallsmekanism för omplacering som 

satts i gång med tanke på Italien och 

Grekland inte är någon lösning på den 

långsiktiga utmaning som trycket från de 

asylsökande innebär, utan snarare ett 

testfall mot bakgrund av det kommande 

lagstiftningsförslaget om ett 

stadigvarande system för omplacering 

som ska sättas i funktion i situationer av 

massiv tillströmning. Parlamentet 

uppmanar med kraft kommissionen att 

20. Europaparlamentet är djupt oroat över 

den senaste tidens utveckling längsmed 

tillfartsvägarna i Medelhavet och västra 

Balkan där rekordmånga olagliga 

migranter överskridit gränserna till EU och 

innebär en utmaning av ett slag som EU 

och dess medlemsstater aldrig stått inför 

tidigare. 
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sätta i funktion den nödvändiga 

mekanism som utformats just med tanke 

på situationer av massiv tillströmning och 

understryker samtidigt att 

handläggningen av asylbegäranden måste 

påskyndas, liksom också återsändandet av 

dem vilkas ansökningar avslagits. 

Parlamentet uttalar sitt stöd för det 

tillvägagångssätt med ”hotspots” som 

tillkännagavs i migrationsagendan och 

syftar till att stärka det operativa stödet 

när de sökande först anländer, också i 

frågor som berör registrering och 

inledande handläggning av ansökningar, 

också för sådana som inte behöver skydd. 

Parlamentet avvisar alla åtgärder som i 

praktiken innebär att gränskontroller 

återinförs och Schengenområdet sätts på 

spel. 

Or. en 



 

AM\1072801SV.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 45 

Ändringsförslag  45 
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 82 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

82. Europaparlamentet noterar betydelsen 

av det transatlantiska partnerskapet för 

handel och investeringar (TTIP). 

Parlamentet påminner kommissionen om 

betydelsen av samarbete, transparens och 

informationsutbyte med parlamentet 

genom hela förfarandet. 

82. Europaparlamentet avvisar det 

transatlantiska partnerskapet för handel och 

investeringar (TTIP). Parlamentet 

påminner kommissionen om betydelsen av 

samarbete, transparens och 

informationsutbyte med parlamentet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  46 
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 89 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

89. Europaparlamentet välkomnar 

antagandet av en europeisk 

säkerhetsagenda för perioden 2015–2020 

och de prioriteringar som har fastställts 

inom områdena terrorismbekämpning, 

gränsöverskridande organiserad 

brottslighet och it-brottslighet, och stöder 

helhjärtat kommissionens åtagande inom 

EU:s strategi för inre säkerhet om att bistå 

med åtgärder mot sådant som hotar EU-

medlemsstaternas inre säkerhet i frågor 

som berör utländska kombattanter och 

terrorism. Parlamentet betonar att EU står 

inför ett växande inhemskt terroristhot från 

”utländska kombattanter”, det vill säga 

individer som reser till länder som de 

varken är bosatta eller medborgare i, för att 

utföra, planera eller förbereda terrordåd 

eller erbjuda eller genomgå 

terroristutbildning, även i samband med 

väpnade konflikter. Europaparlamentet 

håller med om att förebyggandet av 

radikalisering bör vara en prioritering för 

EU och beklagar att det saknas mer 

konkreta åtgärder i agendan. 

89. Europaparlamentet välkomnar 

antagandet av en europeisk 

säkerhetsagenda för perioden 2015–2020 

och de prioriteringar som har fastställts 

inom områdena terrorismbekämpning, 

gränsöverskridande organiserad 

brottslighet och it-brottslighet, och stöder 

helhjärtat kommissionens åtagande inom 

EU:s strategi för inre säkerhet om att bistå 

med åtgärder mot sådant som hotar EU-

medlemsstaternas inre säkerhet i frågor 

som berör utländska kombattanter och 

terrorism. Parlamentet betonar att EU står 

inför ett växande inhemskt terroristhot från 

islamistiska ”utländska kombattanter”, det 

vill säga individer som reser till länder som 

de varken är bosatta eller medborgare i, för 

att utföra, planera eller förbereda terrordåd 

eller erbjuda eller genomgå 

terroristutbildning, även i samband med 

väpnade konflikter. Europaparlamentet 

håller med om att förebyggandet av 

radikalisering bör vara en prioritering för 

EU och beklagar att det saknas mer 

konkreta åtgärder i agendan. 

Or. en 
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Ändringsförslag  47 
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 90 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

90. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att hindra terrorister från att 

röra sig fritt genom att stärka kontrollerna 

vid de yttre gränserna, genomföra mer 

systematiska och effektiva kontroller av 

resehandlingar och bekämpa den illegala 

vapenhandeln och den bedrägliga 

användningen av identitetshandlingar, samt 

att identifiera riskområden. Parlamentet 

inväntar kommissionens nya förslag om 

paketet om smarta gränser. 

90. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att hindra terrorister från att 

röra sig fritt genom att stärka kontrollerna 

vid de yttre gränserna, genomföra mer 

systematiska och effektiva kontroller av 

resehandlingar och bekämpa den illegala 

vapenhandeln och den bedrägliga 

användningen av identitetshandlingar, att 

identifiera riskområden, och att låta 

medlemsstaterna skydda de inre 

gränserna. Parlamentet inväntar 

kommissionens nya förslag om paketet om 

smarta gränser. 

Or. en 
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Ändringsförslag  48 
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
för ENF-gruppen 

 

Gemensamt förslag till resolution 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Kommissionens arbetsprogram 2016 

Gemensamt förslag till resolution 
Punkt 101 
 

Gemensamt förslag till resolution Ändringsförslag 

101. Europaparlamentet efterlyser på nytt 

en helhetsstrategi inom asyl- och 

migrationspolitiken. Parlamentet betonar 

att asylsökande som är i färd med att 

ansöka om flyktingstatus behöver säkerhet 

och att flyktingar inte ska behöva ta 

riskfyllda vägar till EU, liksom också att de 

bakomliggande orsakerna till irreguljär 

migration måste åtgärdas och 

migrantsmugglare effektivt bekämpas, och 

att solidariteten och ansvarsdelningen 

mellan alla medlemsstater måste stärkas. 

Parlamentet anser att migrationen måste 

kopplas till EU:s externa politik genom 

samarbete med ursprungs- och 

transitländer. Parlamentet stöder 

kommissionens förslag att erbjuda 

humanitärt bistånd. Parlamentet 

understryker att det behövs ytterligare 

insatser mot bakgrund av den senaste 

tidens tragedier i Medelhavet, för att 

förhindra dödsfall till havs. Parlamentet 

efterlyser ett bemötande av utmaningarna 

på medellång och lång sikt och ett 

heltäckande gensvar, såsom det 

definierats i den europeiska agendan om 

migration. Parlamentet betonar att 

direktivet om blå kort bör ses över för att 

101. Europaparlamentet uppmanar 

medlemsstaterna att stärka sin asyl- och 

invandringspolitik. Parlamentet betonar att 

asylsökande som är i färd med att ansöka 

om flyktingstatus i sin egen region 

behöver säkerhet och att flyktingar inte ska 

behöva ta riskfyllda vägar till EU, liksom 

också att de bakomliggande orsakerna till 

irreguljär migration måste åtgärdas och 

migrantsmugglare effektivt bekämpas. 
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man ska kunna erbjuda utsikter till laglig 

migration till EU. 

Or. en 

 

 


