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Pozměňovací návrh  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že ztráta evropské 

konkurenceschopnosti v rámci celosvětové 

ekonomiky, vysoká nezaměstnanost, 
demografické změny a zvyšující se stárnutí 
populace staví před EU bezprecedentní 

výzvy; vzhledem k tomu, že pouze 

konkurenceschopné ekonomiky 

vycházející ze správné makroekonomické 

politiky budou schopné vytvářet pracovní 

místa, zvyšovat životní standard obyvatel 

a povedou k prosperitě, která umožní 

investovat do budoucnosti a poskytovat 

veřejné služby; vzhledem k tomu, že pro 

dosažení ambiciózních cílů týkajících se 

kvalitních pracovních míst, růstu, investic 

a globální konkurenceschopnosti evropské 

ekonomiky, zejména s ohledem na 

skutečnost, že jiné regiony ve světě rostou 

rychleji, dosahují vyšší produktivity 

a inovací, je nezbytné více se zaměřit na 

podporu volné a spravedlivé hospodářské 

soutěže; 

D. vzhledem k tomu, že ztráta evropské 

konkurenceschopnosti v rámci celosvětové 

ekonomiky, vysoká nezaměstnanost, 

nekontrolované masové přistěhovalectví 
a zvyšující se stárnutí populace staví před 

EU bezprecedentní výzvy; vzhledem 

k tomu, že pouze konkurenceschopné 

ekonomiky vycházející ze správné 

makroekonomické politiky budou schopné 

vytvářet pracovní místa, zvyšovat životní 

standard obyvatel a povedou k prosperitě, 

která umožní investovat do budoucnosti 

a poskytovat veřejné služby; vzhledem 

k tomu, že pro dosažení ambiciózních cílů 

týkajících se kvalitních pracovních míst, 

růstu, investic a globální 

konkurenceschopnosti evropské 

ekonomiky, zejména s ohledem na 

skutečnost, že jiné regiony ve světě rostou 

rychleji, dosahují vyšší produktivity 

a inovací, je nezbytné více se zaměřit na 

podporu volné a spravedlivé hospodářské 

soutěže; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 1 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. naléhavě vyzývá Komisi, aby využívala 

v plné míře své právo předkládat 

legislativní návrhy s cílem poskytnout Unii 

jasné vedení a zejména zajistit dokončení 
jednotného trhu a vypracování 
strategického plánu pro hospodářskou 
unii, politickou unii a pro vnější činnost; 

1. naléhavě vyzývá Komisi, aby využívala 

v plné míře své právo předkládat 

legislativní návrhy s cílem poskytnout Unii 

jasné vedení a zejména obnovit plnou 
suverenitu členských států, pokud jde 
o měnovou a rozpočtovou politiku, 
hraniční kontroly a politiku v oblasti 
azylu a přistěhovalectví; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. je přesvědčen o tom, že v zájmu 

spotřebitelů a občanů EU a dalšího 

podpoření tvorby pracovních míst je 

koncepci vyvážené a spravedlivé daňové 

politiky nutné chápat jako nedílnou součást 

strukturálních reforem členských států a že 

daňová politika a politika v oblasti 

hospodářské soutěže by měly být 

považovány v rámci jednotného trhu za 

dvě strany téže mince; podporuje přesunutí 

daňového zatížení z práce na jiné formy 

udržitelného zdanění; 

11. je přesvědčen o tom, že v zájmu 

spotřebitelů a občanů EU a dalšího 

podpoření tvorby pracovních míst je 

koncepci vyvážené a spravedlivé daňové 

politiky nutné chápat jako nedílnou součást 

strukturálních reforem členských států, 
které členské státy považují za vhodné, 
a že daňová politika a politika v oblasti 
hospodářské soutěže by měly být 

považovány v rámci jednotného trhu za 

dvě strany téže mince; podporuje přesunutí 

daňového zatížení z práce na jiné formy 

udržitelného zdanění; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 16 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyzývá Komisi spolu se všemi 

zúčastněnými stranami, aby se zabývaly 

všemi možnostmi posílení HMU a zvýšení 
její odolnosti a schopnosti podporovat 
růst, zaměstnanost a stabilitu, přičemž 
sociální rozměr bude zaměřen na 
zachování evropského sociálně tržního 
hospodářství a dodržování práva na 
kolektivní vyjednávání, v jehož rámci by 
byla zajištěna koordinace sociálních 
politik členských států, včetně 
mechanismu minimální mzdy nebo příjmu 
vhodného pro jednotlivé členské státy 
a přijatého těmito státy a podporujícího 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, 
opětovné začlenění pracovníků na 
pracovním trhu a dobrovolnou mobilitu 
a flexibilní přechod mezi profesemi 
a pohyb mezi členskými státy; 

16. vyzývá Komisi spolu se všemi 

zúčastněnými stranami, aby se zabývaly 

všemi možnostmi, jak obnovit měnovou 
suverenitu členských států; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  43 

Marine Le Pen 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 19 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. vítá Evropský program pro migraci 

předložený Komisí a odpovídající 

legislativní návrhy a související návrhy na 

rozpočtové úpravy v roce 2015 a 2016 

s cílem zajistit, aby cíle stanovené 
v programu pro migraci byly řádně 
provedeny; připomíná nicméně Komisi, že 
přislíbila vyřešit rostoucí tlak na vnějších 
hranicích EU, mimo jiné přijetím tvrdých 
opatření proti nezákonné migraci, 
převaděčům a pašerákům, a zlepšením 
politiky řízené migrace, což znamená lepší 
propojení migrační politiky EU s její 
vnější politikou; naléhavě žádá, aby 
Komise dále vyvíjela nástroje řešící situaci 
osob, které v EU hledají ochranu před 
válkou a pronásledováním, na základě 
lidských práv; 

19. odmítá Evropský program pro migraci 

předložený Komisí a odpovídající 

legislativní návrhy a související návrhy na 

rozpočtové úpravy v roce 2015 a 2016; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  44 

Marine Le Pen 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. je hluboce znepokojen současnou 

situací ve Středomoří, jakož i na přístupové 

cestě procházející západním Balkánem, 

kde rekordní počty nelegálních migrantů 

překračují hranice EU a představují tak 

nebývalý problém pro Evropu a její 

členské státy, který je nutno řešit pouze 
společnou a důraznou unijní odpovědí; 
vyjadřuje svou podporu opatřením, která 
předložila Komise, a vyzývá členské státy, 
aby je rychle přijaly a provedly; 
zdůrazňuje, že větší důraz by měl být 
kladen na opatření, která již Komise 
zahájila, zejména na návrhy týkající se 
relokace a přesídlení, neboť nouzový 
mechanismus relokace, který byl uplatněn 
v případě Itálie a Řecka, není řešením 
dlouhodobého problému azylového tlaku, 
ale spíše prubířským kamenem vzhledem 
k připravovanému legislativnímu návrhu, 
který se týká trvalého systému relokace, 
jenž má být uplatňován za situace 
hromadného přílivu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby aktivovala nezbytný systém, 
který byl určen speciálně pro případy 
hromadného přílivu; zároveň zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zrychlit vyřizování žádostí 

20. je hluboce znepokojen současnou 

situací ve Středomoří, jakož i na přístupové 

cestě procházející západním Balkánem, 

kde rekordní počty nelegálních migrantů 

překračují hranice EU, a představují tak 

nebývalý problém pro Evropu a její 

členské státy; 
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o azyl a přikročit k navracení žadatelů, 
jejichž žádosti byly zamítnuty; vyjadřuje 
svou podporu přístupu, který vychází 
z koncepce tzv. problematických oblastí, 
který byl oznámen v programu pro 
migraci, a který předvídá posílení 
operativní podpory v okamžiku prvního 
příchodu žadatelů, včetně jejich registrace 
a prvotního zpracování žádostí, a to 
i osob, které ochranu nepotřebují; odmítá 
všechna opatření, která vedou 
k faktickému obnovení kontroly hranic 
a která ohrožují schengenský prostor; 

Or. en 



 

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

 PE559.021v01-00 }  

 PE559.025v01-00 }  

 PE559.026v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 45 

Pozměňovací návrh  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 82 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

82. poukazuje na význam dohody 
o transatlantickém obchodním 

a investičním partnerství (TTIP); 

připomíná Komisi význam spolupráce, 

transparentnosti a výměny informací 

s Parlamentem během celého tohoto 
procesu; 

82. odmítá dohodu o transatlantickém 

obchodním a investičním partnerství 

(TTIP); připomíná Komisi význam 

spolupráce, transparentnosti a výměny 

informací s Parlamentem; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 89 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

89. vítá přijetí evropského programu pro 

bezpečnost na období 2015–2020 a priority 

stanovené v rámci boje proti terorismu, 

přeshraničnímu organizovanému zločinu 

a počítačové kriminalitě, a plně podporuje 

Komisi v jejím závazku přispívat v rámci 

strategie pro oblast vnitřní bezpečnosti 

k potírání hrozeb pro vnitřní bezpečnost 

členských států v souvislosti se 

„zahraničními bojovníky“ a terorismem; 

zdůrazňuje, že EU musí čelit rostoucí 

hrozbě domácího terorismu ze strany 

„zahraničních bojovníků“, tj. jedinců, kteří 

odcestovali do některého státu, v němž 

nemají trvalý pobyt, ani nejsou jeho 

státními příslušníky, aby tam páchali, 

plánovali nebo připravovali teroristické 

činy nebo aby poskytovali či absolvovali 

teroristický výcvik, a to i v souvislosti 

s ozbrojenými konflikty; shoduje se na 

tom, že prioritou EU by mělo být 

předcházení radikalizaci; lituje toho, že 

program neobsahuje více konkrétních 

opatření; 

89. vítá přijetí evropského programu pro 

bezpečnost na období 2015–2020 a priority 

stanovené v rámci boje proti terorismu, 

přeshraničnímu organizovanému zločinu 

a počítačové kriminalitě, a plně podporuje 

Komisi v jejím závazku přispívat v rámci 

strategie pro oblast vnitřní bezpečnosti 

k potírání hrozeb pro vnitřní bezpečnost 

členských států v souvislosti se 

„zahraničními bojovníky“ a terorismem; 

zdůrazňuje, že EU musí čelit rostoucí 

hrozbě domácího terorismu ze strany 

islamistických „zahraničních bojovníků“, 
tj. jedinců, kteří odcestovali do některého 

státu, v němž nemají trvalý pobyt, ani 

nejsou jeho státními příslušníky, aby tam 

páchali, plánovali nebo připravovali 

teroristické činy nebo aby poskytovali či 

absolvovali teroristický výcvik, a to i 

v souvislosti s ozbrojenými konflikty; 

shoduje se na tom, že prioritou EU by mělo 

být předcházení radikalizaci; lituje toho, že 

program neobsahuje více konkrétních 

opatření; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 90 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. vyzývá Komisi, aby předcházela 

pohybu teroristů přísnějšími hraničními 

kontrolami, systematičtějšími 

a efektivnějšími kontrolami cestovních 

dokladů, potíráním nelegálního obchodu se 

zbraněmi a používání falešné identity 

a určením rizikových oblastí; očekává, že 

Komise předloží nový návrh balíčku 

týkajícího se „inteligentních hranic“; 

90. vyzývá Komisi, aby předcházela 

pohybu teroristů přísnějšími hraničními 

kontrolami, systematičtějšími 

a efektivnějšími kontrolami cestovních 

dokladů, potíráním nelegálního obchodu se 

zbraněmi a používání falešné identity, 
určením rizikových oblastí a tím, že 
členským státům povolí chránit vnitřní 
hranice; očekává, že Komise předloží 

nový návrh balíčku týkajícího se 

„inteligentních hranic“; 

Or. en 



 

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

 PE559.021v01-00 }  

 PE559.025v01-00 }  

 PE559.026v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 48 

Pozměňovací návrh  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
za skupinu ENF 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
Pracovní program Komise na rok 2016 

Společný návrh usnesení 

Bod 101 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

101. opět vyzývá k uplatňování 
komplexního a globálního přístupu 
k azylové a migrační politice; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí zajistit žadatelům o azyl 

bezpečnost v průběhu zpracovávání jejich 

žádosti o status uprchlíka a zabránit tomu, 

aby uprchlíci museli pro svou cestu do EU 

volit nebezpečné cesty, a že je tedy nutné 

potírat hlavní příčiny nezákonné migrace, 
účinně bojovat proti převaděčům migrantů 
a posilovat mezi členskými státy solidaritu 
a vzájemné sdílení odpovědnosti; 
podporuje nutnost propojit problematiku 
migrace s vnější politikou EU 
prostřednictvím spolupráce se zeměmi 
původu migrantů a s tranzitními zeměmi; 
podporuje návrh Komise nabídnout 
humanitární pomoc; podtrhuje, že pokud 
jde o nedávné tragické události ve 
Středomořské oblasti, s cílem zabránit 
úmrtím na moři je nutné podniknout další 
kroky; vyžaduje, aby se čelilo 
střednědobým i dlouhodobým problémům 
a aby byla vypracována komplexní reakce, 
jak je definována v evropském programu 
pro migraci; měl by být proveden přezkum 
směrnice o modré kartě, který by měl 

101. vyzývá členské státy, aby posílily své 
azylové a migrační politiky; zdůrazňuje, že 
je zapotřebí zajistit žadatelům o azyl 

bezpečnost v průběhu zpracovávání jejich 

žádosti o status uprchlíka na jejich 
vlastním území a zabránit tomu, aby 

uprchlíci museli pro svou cestu do EU volit 

nebezpečné cesty, a že je tedy nutné potírat 

hlavní příčiny nezákonné migrace, účinně 

bojovat proti převaděčům migrantů; 
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nabídnout perspektivu legální migrace do 
EU; 

Or. en 

 

 


