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Изменение  39 

Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че загубата на 

конкурентоспособност на Европа в 

глобалната икономика, високата 

безработица, демографските промени 

и все по-застаряващото население 

изправят ЕС пред безпрецедентни 

предизвикателства; като има предвид, 

че само конкурентоспособните 

икономики с правилна 

макроикономическа политика ще бъдат 

в състояние да създават работни места, 

да повишават жизнения стандарт на 

своите граждани и да генерират 

благоденствието, което инвестира в 

бъдещето и осигурява обществени 

услуги; като има предвид, че за 

постигането на амбициозните цели за 

качествени работни места, растеж, 

инвестиции и конкурентоспособност в 

световен мащаб на европейската 

икономика е необходим засилен акцент 

върху насърчаването на свободна и 

лоялна конкуренция, особено с оглед на 

факта, че други региони в света 

отбелязват по-бърз растеж с 

увеличаващи се равнища на 

производителност и иновации; 

Г. като има предвид, че загубата на 

конкурентоспособност на Европа в 

глобалната икономика, високата 

безработица, неконтролираната 

масова имиграция и все по-

застаряващото население изправят ЕС 

пред безпрецедентни 

предизвикателства; като има предвид, 

че само конкурентоспособните 

икономики с правилна 

макроикономическа политика ще бъдат 

в състояние да създават работни места, 

да повишават жизнения стандарт на 

своите граждани и да генерират 

благоденствието, което инвестира в 

бъдещето и осигурява обществени 

услуги; като има предвид, че за 

постигането на амбициозните цели за 

качествени работни места, растеж, 

инвестиции и конкурентоспособност в 

световен мащаб на европейската 

икономика е необходим засилен акцент 

върху насърчаването на свободна и 

лоялна конкуренция, особено с оглед на 

факта, че други региони в света 

отбелязват по-бърз растеж с 

увеличаващи се равнища на 

производителност и иновации; 
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Изменение  40 

Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

1. настоятелно призовава Комисията да 

използва в пълна степен правото си на 

инициатива, за да се предостави на 

Съюза ясно лидерство, и по-специално 

за да се постигне завършване на 

единния пазар заедно със 

стратегическата пътна карта за 

икономически съюз, политически съюз 

и външна дейност; 

1. настоятелно призовава Комисията да 

използва в пълна степен правото си на 

инициатива, за да се предостави на 

Съюза ясно лидерство, и по-специално 

за да бъде възстановен пълният 

суверенитет на държавите членки, 

що се отнася до паричната и 

бюджетната политика, граничния 

контрол и политиката в областта на 

убежището и имиграцията; 

Or. en 
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Изменение  41 

Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

11. счита, че формирането на 

балансирана и справедлива данъчна 

политика следва по целесъобразност да 

се разглежда като неразделна част от 

структурните реформи на държавите 

членки и че данъчната политика и 

политиката в областта на конкуренцията 

следва да се считат за две страни на 

една и съща монета в рамките на 

вътрешния пазар, в полза на всички 

потребители и граждани на ЕС, с оглед 

на по-нататъшен принос за създаването 

на работни места; подкрепя 

прехвърлянето на данъчната тежест от 

труда към други форми на устойчиво 

данъчно облагане; 

11. счита, че формирането на 

балансирана и справедлива данъчна 

политика следва да се разглежда като 

неразделна част от структурните 

реформи на държавите членки, считани 

за целесъобразни от държавите 

членки, и че данъчната политика и 

политиката в областта на конкуренцията 

следва да се считат за две страни на 

една и съща монета в рамките на 

вътрешния пазар, в полза на всички 

потребители и граждани на ЕС, с оглед 

на по-нататъшен принос за създаването 

на работни места; подкрепя 

прехвърлянето на данъчната тежест от 

труда към други форми на устойчиво 

данъчно облагане; 

Or. en 
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Изменение  42 

Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 16 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

16. приканва Комисията, заедно с 

всички заинтересовани страни, да 

проучи всички варианти за укрепване на 

Икономическия и паричен съюз и 

повишаване на неговата устойчивост 

и насоченост към растеж, заетост и 

стабилност, със социално измерение, 

целящо запазване на социалната 

пазарна икономика на Европа, при 

зачитане на правото на колективно 

договаряне, при което да бъде 

гарантирана координацията на 

социалните политики на държавите 

членки, включително механизъм за 

минимална заплата или минимален 

доход, отделен и определен от всяка 

държава членка, и за подкрепа на 

борбата срещу бедността и 

социалното изключване, повторната 

интеграция на работниците на 

пазара на труда и доброволната 

мобилност и гъвкавост между 

професиите и държавите членки; 

16. приканва Комисията, заедно с 

всички заинтересовани страни, да 

проучи всички варианти за 

възстановяване на паричния 

суверенитет на държавите членки; 

Or. en 
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Изменение  43 

Марин Льо Пен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 19 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

19. приветства създадената от 

Комисията европейска програма за 

миграцията и съответните 

законодателни предложения и 

свързаните с тях предложения за 

бюджетни корекции през 2015 г. и 

2016 г., за да се гарантира правилното 

изпълнение на целите, залегнали в 

програмата за миграцията; при все 

това припомня на Комисията поетия 

от нея ангажимент за справяне с 

нарастващия натиск по външните 

граници на ЕС, включително за 

решителни мерки срещу незаконната 

миграция и трафика на хора и 

незаконното им превеждане през 

граница, и за подобряването на 

управлението на миграционната 

политика, което означава по-добро 

обвързване на миграционната 

политика на ЕС с неговата външна 

политика; настоятелно призовава 

Комисията да продължи да 

разработва инструменти за основан 

на правата на човека подход към 

хората, търсещи в ЕС закрила от 

войни и преследване; 

19. отхвърля създадената от Комисията 

европейска програма за миграцията и 

съответните законодателни 

предложения и свързаните с тях 

предложения за бюджетни корекции 

през 2015 г. и 2016 г.; 
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Изменение  44 

Марин Льо Пен 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

20. изразява дълбока загриженост 

относно неотдавнашните събития по 

средиземноморския път и пътя през 

Западните балкани, когато рекорден 

брой мигранти с нередовен статут 

преминаха границите на ЕС, създавайки 

безпрецедентно предизвикателство за 

Европа и нейните държави членки, 

което налага единен и решителен 

европейски отговор;   изразява 

подкрепата си за мерките, 

предложени от Комисията, и 

призовава за бързото приемане и 

прилагане от страна на държавите 

членки;  подчертава, че следва да се 

отдели по-голямо внимание на 

инициативите, вече започнати от 

Комисията, по-специално 

предложенията за преместване и 

презаселване, тъй като схемата за 

спешно преместване, задействана в 

помощ на Италия и Гърция, не е 

решение на проблема с дългосрочното 

предизвикателство, поставено от 

натиска за предоставянето на 

убежище, а по-скоро тест с оглед на 

предстоящото законодателно 

предложение за постоянна схема за 

20. изразява дълбока загриженост 

относно неотдавнашните събития по 

средиземноморския път и пътя през 

Западните балкани, когато рекорден 

брой незаконни мигранти преминаха 

границите на ЕС, създавайки 

безпрецедентно предизвикателство за 

Европа и нейните държави членки; 
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преместване, която да бъде 

задействана в ситуации на масов 

прилив;   настоятелно призовава 

Комисията да задейства 

необходимата схема, предназначена 

специално за ситуации на масов 

прилив;   подчертава същевременно 

необходимостта да се ускори 

обработването на молбите за 

убежище и връщането на лицата, 

чиито искания са били отхвърлени;   

изразява подкрепата си за подход на 

„горещите точки“, обявен в 

програмата за миграцията, с цел 

засилване на оперативната подкрепа 

при пристигането на търсещи 

убежище лица, включително за 

регистрацията и началната 

обработка на заявленията, също и за 

тези, които не се нуждаят от 

закрила; отхвърля всякакви мерки, 

които фактически възстановяват 

граничния контрол, което излага на 

риск Шенгенското пространство; 

Or. en 
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Изменение  45 

Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 82 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

82. отбелязва значението на 

споразумението за Трансатлантическото 

партньорство за търговия и инвестиции 

(ТПТИ); припомня на Комисията 

важността на сътрудничеството, 

прозрачността и обмена на информация 

с Парламента по време на целия 

процес; 

82. отхвърля споразумението за 

Трансатлантическото партньорство за 

търговия и инвестиции (ТПТИ); 

припомня на Комисията важността на 

сътрудничеството, прозрачността и 

обмена на информация с Парламента; 

Or. en 
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Изменение  46 

Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 89 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

89. приветства приемането на 

Европейската програма за сигурност за 

периода 2015 – 2020 г. и приоритетите, 

определени в областта на борбата с 

тероризма, трансграничната 

организирана престъпност и 

киберпрестъпността, и напълно 

подкрепя ангажимента на Комисията в 

стратегията за вътрешна сигурност да 

окаже помощ за справяне със заплахите 

за вътрешната сигурност на държавите 

членки във връзка с чуждестранните 

бойци и тероризма; подчертава, че ЕС 

трябва да се изправи пред нарастващата 

заплаха на „домашния тероризъм“, 

произтичаща от „чуждестранните 

бойци“, т.е. лицата, които заминават в 

държава, различна от тяхната държава 

на пребиваване или от тази, на която са 

граждани, с цел извършване, планиране 

или подготовка на терористични актове 

или предоставяне или получаване на 

обучение в тероризъм, включително във 

връзка с въоръжени конфликти; 

изразява съгласие, че предотвратяването 

на радикализацията следва да бъде 

приоритет за ЕС; изразява съжаление 

относно липсата на по-конкретни мерки 

89. приветства приемането на 

Европейската програма за сигурност за 

периода 2015 – 2020 г. и приоритетите, 

определени в областта на борбата с 

тероризма, трансграничната 

организирана престъпност и 

киберпрестъпността, и напълно 

подкрепя ангажимента на Комисията в 

стратегията за вътрешна сигурност да 

окаже помощ за справяне със заплахите 

за вътрешната сигурност на държавите 

членки във връзка с чуждестранните 

бойци и тероризма; подчертава, че ЕС 

трябва да се изправи пред нарастващата 

заплаха на „домашния тероризъм“, 

произтичаща от ислямистките 

„чуждестранни бойци“, т.е. лицата, 

които заминават в държава, различна от 

тяхната държава на пребиваване или от 

тази, на която са граждани, с цел 

извършване, планиране или подготовка 

на терористични актове или 

предоставяне или получаване на 

обучение в тероризъм, включително във 

връзка с въоръжени конфликти; 

изразява съгласие, че предотвратяването 

на радикализацията следва да бъде 

приоритет за ЕС; изразява съжаление 
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в програмата; относно липсата на по-конкретни мерки 

в програмата; 

Or. en 
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Изменение  47 

Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 90 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

90. призовава Комисията да 

предотвратява движението на лица, 

замесени в тероризъм, чрез засилване на 

контрола по външните граници, чрез 

извършване на по-систематични и по-

ефективни проверки на пътните 

документи, чрез противодействие на 

незаконния трафик на оръжие и на 

използването на документи за 

самоличност с цел измама, както и чрез 

определяне на рисковите области; 

очаква новото предложение на 

Комисията по пакета „Интелигентни 

граници“; 

90. призовава Комисията да 

предотвратява движението на лица, 

замесени в тероризъм, чрез засилване на 

контрола по външните граници, чрез 

извършване на по-систематични и по-

ефективни проверки на пътните 

документи, чрез противодействие на 

незаконния трафик на оръжие и на 

използването на документи за 

самоличност с цел измама, както и чрез 

определяне на рисковите области и 

даване на възможност на държавите 

членки да защитават вътрешните 

граници; очаква новото предложение на 

Комисията по пакета „Интелигентни 

граници“; 

Or. en 
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Изменение  48 

Марин Льо Пен, Лоренцо Фонтана 

от името на групата ENF 

 

Предложение за обща резолюция 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

относно работната програма на Комисията за 2016 г. 

Предложение за обща резолюция 

Параграф 101 

 

Предложение за обща резолюция Изменение 

101. отново отправя призив за 

цялостен и глобален подход към 

политиката в областта на убежището 

и миграцията; подчертава 

необходимостта от осигуряване на 

безопасността на лицата, търсещи 

убежище, в процеса на кандидатстване 

за бежански статут и от премахване на 

нуждата на бежанците да избират 

рисковани пътища за влизане в ЕС, като 

се преодолеят първопричините за 

незаконната миграция и ефективно се 

води борба с контрабандистите на хора, 

като се засили солидарността и 

споделянето на отговорност между 

всички държави членки; подкрепя 

необходимостта от свързване на 

миграцията с външната политика на 

ЕС чрез сътрудничество с държавите 

на произход и транзитните държави; 

подкрепя предложението на 

Комисията за предоставяне на 

хуманитарна помощ; подчертава 

необходимостта от по-нататъшни 

действия във връзка с 

неотдавнашните трагедии в 

Средиземноморието, за да се 

предотвратят човешките жертви в 

101. призовава държавите членки да 

засилят своите политики в областта 

на убежището и имиграцията; 

подчертава необходимостта от 

осигуряване на безопасността на лицата, 

търсещи убежище, в процеса на 

кандидатстване за бежански статут в 

техния регион и от премахване на 

нуждата на бежанците да избират 

рисковани пътища за влизане в ЕС, като 

се преодолеят първопричините за 

незаконната миграция и ефективно се 

води борба с контрабандистите на хора; 
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морето; призовава за посрещане на 

средносрочните и дългосрочните 

предизвикателства и за 

разработването на всеобхватен 

отговор, както е определено в 

Европейската програма за 

миграцията; подчертава, че 

Директивата за синята карта следва 

да бъде преразгледана, за да се 

предложи перспектива за законна 

миграция в ЕС; 

Or. en 

 

 


