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Ændringsforslag  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Betragtning D 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

D. der henviser til, at tabet af europæisk 

konkurrenceevne i den globale økonomi, 

høj arbejdsløshed og navnlig en 

uacceptabelt høj ungdomsarbejdsløshed, 

demografiske forandringer og en stadig 

ældre befolkning stiller EU over for nogle 

hidtil usete udfordringer; der henviser til, at 

kun konkurrencedygtige økonomier med 

den rigtige makroøkonomiske politik vil 

kunne skabe arbejdspladser, hæve 

levestandarden for deres borgere og skabe 

den velstand, der kan finansiere 

investeringer i fremtiden og sikre offentlige 

tjenester; der henviser til, at forstærket 

fokus på at fremme fri og fair konkurrence 

er en nødvendighed for at nå de ambitiøse 

mål for kvalitetsjob, vækst, investeringer 

og global konkurrenceevne for den 

europæiske økonomi, navnlig i lyset af, at 

andre regioner i verden har en hurtigere 

vækst med stadig højere produktivitets- og 

innovationsniveauer; 

D. der henviser til, at tabet af europæisk 

konkurrenceevne i den globale økonomi, 

høj arbejdsløshed, ukontrolleret 

masseindvandring og en stadig ældre 

befolkning stiller EU over for nogle hidtil 

usete udfordringer; der henviser til, at kun 

konkurrencedygtige økonomier med den 

rigtige makroøkonomiske politik vil kunne 

skabe arbejdspladser, hæve levestandarden 

for deres borgere og skabe den velstand, 

der kan finansiere investeringer i fremtiden 

og sikre offentlige tjenester; der henviser 

til, at forstærket fokus på at fremme fri og 

fair konkurrence er en nødvendighed for at 

nå de ambitiøse mål for kvalitetsjob, vækst, 

investeringer og global konkurrenceevne 

for den europæiske økonomi, navnlig i 

lyset af, at andre regioner i verden har en 

hurtigere vækst med stadig højere 

produktivitets- og innovationsniveauer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 1 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

1. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at gøre fuld brug af sin initiativret til at 

give EU et klart lederskab og navnlig 

levere fuldførelsen af det indre marked 

sammen med den strategiske køreplan for 

en økonomisk union, en politisk union og 

EU’s optræden udadtil; 

1. opfordrer indtrængende Kommissionen 

til at gøre fuld brug af sin initiativret til at 

give EU et klart lederskab og navnlig 

genskabe medlemsstaternes fulde 

overhøjhed med hensyn til valuta- og 

finanspolitik, grænsekontrol og asyl- og 

indvandringspolitik; 

Or. en 



 

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

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 41 

Ændringsforslag  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 11 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

11. mener, at udformning af en balanceret 

og fair skattepolitik bør betragtes som en 

integreret del af medlemsstaternes 

strukturreformer, hvor dette er relevant, og 

at skatte- og konkurrencepolitik bør 

betragtes som to sider af samme sag på det 

indre marked, en fordel for alle EU's 

forbrugere og borgere og med henblik på at 

bidrage yderligere til jobskabelse; går ind 

for, at skattebyrden flyttes fra arbejde over 

på andre former for bæredygtig beskatning; 

11. mener, at udformning af en balanceret 

og fair skattepolitik bør betragtes som en 

integreret del af medlemsstaternes 

strukturreformer, hvor de anser det for 

hensigtsmæssigt, og at skatte- og 

konkurrencepolitik bør betragtes som to 

sider af samme sag på det indre marked, en 

fordel for alle EU's forbrugere og borgere 

og med henblik på at bidrage yderligere til 

jobskabelse; går ind for, at skattebyrden 

flyttes fra arbejde over på andre former for 

bæredygtig beskatning; 

Or. en 
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Ændringsforslag  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 16 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

16. opfordrer Kommissionen til, sammen 

med alle interessenter, at udforske alle 

muligheder for at styrke ØMU’en, 

forbedre dens modstandsdygtighed og 

gøre den mere gavnlig for vækst, 

beskæftigelse og stabilitet, kombineret 

med en social dimension med sigte på at 

bevare Europas sociale markedsøkonomi 

og respekten for forhandlingsretten, i 

henhold til hvilken koordineringen af de 

sociale politikker i medlemsstaterne vil 

blive sikret, herunder en mekanisme for 

minimumsløn eller -indkomst, som er 

specifik for, og fastlægges af den enkelte 

medlemsstat, og støtte til kampen mod 

fattigdom og social udstødelse, 

reintegration af arbejdstagere på 

arbejdsmarkedet, samt frivillig mobilitet 

og fleksibilitet på tværs af fag og 

medlemsstater; 

16. opfordrer Kommissionen til, sammen 

med alle interessenter, at udforske alle 

muligheder for at genskabe 

medlemsstaterne valutaoverhøjhed;  

Or. en 
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Ændringsforslag  43 

Marine Le Pen 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 19 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

19. glæder sig over Kommissionens 

europæiske dagsorden for migration og de 

hertil hørende lovgivningsforslag samt de 

forslag til budgetmæssige justeringer i 

2015 og 2016, der skal sikre, at de mål, 

der er fastsat i dagsordenen for migration, 

gennemføres korrekt; minder imidlertid 

Kommissionen om dens tilsagn om at 

tackle problemet med det stigende pres på 

EU's eksterne grænser, herunder i form 

af håndfaste foranstaltninger mod ulovlig 

migration og menneskehandel og -

smugling, og forbedre håndteringen af 

migrationspolitikken, hvilket forudsætter 

en bedre sammenkædning mellem EU's 

migrationspolitik og udenrigspolitik; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at udvikle yderligere instrumenter for en 

menneskerettighedsbaseret tilgang til 

mennesker, der søger beskyttelse mod krig 

og forfølgelse i EU; 

19. forkaster Kommissionens europæiske 

dagsorden for migration og de hertil 

hørende lovgivningsforslag samt de forslag 

til budgetmæssige justeringer i 2015 og 

2016 

Or. en 
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Ændringsforslag  44 

Marine Le Pen 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 20 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

20. er alvorligt bekymret over den nylige 

udvikling i Middelhavsområdet og på ruten 

gennem det vestlige Balkan, hvor et 

rekordhøjt antal migranter har krydset EU's 

grænser, hvad der har stillet Europa og EU-

medlemsstaterne over for en udfordring 

uden fortilfælde, der kræver en fælles og 

resolut europæisk reaktion; udtrykker sin 

støtte til de foranstaltninger, som 

Kommissionen har forelagt, og opfordrer 

til, at medlemsstaterne hurtigt vedtager og 

gennemfører dem; understreger, at der 

bør lægges mere vægt på de initiativer, 

der allerede er indledt af Kommissionen, 

især forslagene om flytning og 

genhusning, eftersom den 

genhusningsmekanisme, der som en 

nødløsning er indført for Italien og 

Grækenland, ikke er en løsning, der duer 

til imødegåelse af den udfordring på lang 

sigt, som asylpresset udgør, men snarere 

er en afprøvning af en løsning med sigte 

på det forestående lovgivningsmæssige 

forslag om en permanent 

nødflytningsordning, der kan udløses i 

situationer med massetilstrømning; 

opfordrer indtrængende Kommissionen til 

at aktivere den nødvendige mekanisme, 

20. er alvorligt bekymret over den nylige 

udvikling i Middelhavsområdet og på ruten 

gennem det vestlige Balkan, hvor et 

rekordhøjt antal ulovlige migranter har 

krydset EU's grænser, hvad der har stillet 

Europa og EU-medlemsstaterne over for en 

udfordring uden fortilfælde; 
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der specifikt er blevet udformet til 

situationer med massetilstrømning; 

understreger samtidig behovet for at 

fremskynde behandlingen af 

asylansøgninger og hjemsendelse af dem, 

hvis ansøgninger er blevet afvist; 

udtrykker sin støtte til den "hotspot"-

tilgang, der blev annonceret i 

dagsordenen for migration, som skal 

styrke den operationelle støtte i 

forbindelse med ansøgernes ankomst, 

herunder i forbindelse med registreringen 

og den indledende behandling af 

ansøgninger, også for dem der ikke har 

behov for beskyttelse; afviser samtlige 

foranstaltninger, der reelt genindfører 

grænsekontrollen og bringer 

Schengenområdet i fare; 

Or. en 
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Ændringsforslag  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 82 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

82. påpeger betydningen af aftalen om det 

transatlantiske handels- og 

investeringspartnerskab (TTIP); minder 

Kommissionen om betydningen af 

samarbejde, gennemsigtighed og 

udveksling af oplysninger med Parlamentet 

under hele processen; 

82. forkaster det transatlantiske handels- 

og investeringspartnerskab (TTIP);  minder 

Kommissionen om betydningen af 

samarbejde, gennemsigtighed og 

udveksling af oplysninger med 

Parlamentet; 

Or. en 
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Ændringsforslag  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 89 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

89. glæder sig over vedtagelsen af den 

europæiske dagsorden om sikkerhed for 

perioden 2015-2020 og de prioriteter, der 

er fastlagt inden for terrorbekæmpelse, 

grænseoverskridende organiseret 

kriminalitet og internetkriminalitet, og 

støtter fuldt ud Kommissionens tilsagn i 

strategien for den indre sikkerhed om 

imødegåelse af trusler mod 

medlemsstaternes indre sikkerhed i 

forbindelse med udenlandske krigere og 

terrorisme; fremhæver, at EU står over for 

en stigende trussel fra hjemmedyrket 

terrorisme i form af "udenlandske krigere", 

dvs. enkeltpersoner der rejser til et andet 

land, end hvor de har bopæl eller 

statsborgerskab, med det formål at udføre, 

planlægge eller forberede terrorhandlinger 

eller give eller modtage terroristtræning, 

herunder i forbindelse med væbnede 

konflikter; er enig i, at forebyggelsen af 

radikalisering bør være en prioritet for EU; 

beklager manglen på mere konkrete 

foranstaltninger på dagsordenen; 

89. glæder sig over vedtagelsen af den 

europæiske dagsorden om sikkerhed for 

perioden 2015-2020 og de prioriteter, der 

er fastlagt inden for terrorbekæmpelse, 

grænseoverskridende organiseret 

kriminalitet og internetkriminalitet, og 

støtter fuldt ud Kommissionens tilsagn i 

strategien for den indre sikkerhed om 

imødegåelse af trusler mod 

medlemsstaternes indre sikkerhed i 

forbindelse med udenlandske krigere og 

terrorisme; fremhæver, at EU står over for 

en stigende trussel fra hjemmedyrket 

terrorisme i form af islamistiske 

"udenlandske krigere", dvs. enkeltpersoner 

der rejser til et andet land, end hvor de har 

bopæl eller statsborgerskab, med det 

formål at udføre, planlægge eller forberede 

terrorhandlinger eller give eller modtage 

terroristtræning, herunder i forbindelse 

med væbnede konflikter; er enig i, at 

forebyggelsen af radikalisering bør være en 

prioritet for EU; beklager manglen på mere 

konkrete foranstaltninger på dagsordenen; 

Or. en 
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Ændringsforslag  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 90 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

90. opfordrer Kommissionen til at 

forhindre terroristers bevægelighed ved at 

styrke kontrollen ved de ydre grænser, 

foretage mere systematisk og effektiv 

kontrol af rejsedokumenter, bekæmpe 

ulovlig våbenhandel og svigagtig 

anvendelse af anden identitet og indkredse 

risikoområder; afventer Kommissionens 

nye forslag om pakken om intelligente 

grænser; 

90. opfordrer Kommissionen til at 

forhindre terroristers bevægelighed ved at 

styrke kontrollen ved de ydre grænser, 

foretage mere systematisk og effektiv 

kontrol af rejsedokumenter, bekæmpe 

ulovlig våbenhandel og svigagtig 

anvendelse af anden identitet, indkredse 

risikoområder og tillade, at 

medlemsstaterne beskytter de indre 

grænser; afventer Kommissionens nye 

forslag om pakken om intelligente grænser; 

Or. en 
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Ændringsforslag  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

for ENF-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Kommissionens arbejdsprogram for 2016 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 101 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

101. gentager sin opfordring til en 

omfattende og global tilgang til asyl- og 

migrationspolitik; understreger 

nødvendigheden af at skabe sikkerhed for 

asylansøgere under processen med at 

ansøge om flygtningestatus og til at fjerne 

flygtningenes behov for at vælge risikable 

ruter ind i EU, idet man bekæmper de 

årsager, der ligger til grund for den illegale 

migration, og effektivt bekæmper 

menneskesmuglere, styrker solidariteten 

og ansvarsdelingen mellem alle 

medlemsstater; støtter behovet for 

migration knyttes sammen med EU’s 

eksterne politik gennem samarbejde med 

oprindelses- og transitlandene; støtter 

Kommissionens forslag om at tilbyde 

humanitær bistand; understreger 

nødvendigheden af en yderligere indsats, 

hvad angår de nylige tragedier i 

Middelhavet, for at forhindre tab af 

menneskeliv til søs; slår til lyd for 

imødegåelse af mellem- og langsigtede 

udfordringer og for udvikling af en 

omfattende reaktion som fastlagt i den 

europæiske dagsorden for migration; 

understreger, at direktivet om det blå kort 

bør revideres for at give udsigt til legal 

101. opfordrer medlemsstaterne til at 

styrke deres asyl- og indvandringspolitik 

understreger nødvendigheden af at skabe 

sikkerhed for asylansøgere under processen 

med at ansøge om flygtningestatus i deres 

egen region og til at fjerne flygtningenes 

behov for at vælge risikable ruter ind i EU, 

idet man bekæmper de årsager, der ligger 

til grund for den illegale migration, og 

effektivt bekæmper menneskesmuglere; 
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indvandring i EU; 

Or. en 

 

 


