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Amendement  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat het verlies van 

Europees concurrentievermogen in de 

wereldeconomie, de hoge werkloosheid, 

demografische veranderingen en de 

toenemende vergrijzing de EU voor 

ongekende uitdagingen stellen; 

overwegende dat alleen concurrerende 

economieën met het juiste macro-

economisch beleid banen kunnen 

scheppen, de levensstandaard van hun 

burgers kunnen verhogen en de welvaart 

kunnen creëren waarmee investeringen in 

de toekomst en openbare diensten kunnen 

worden gefinancierd; overwegende dat de 

focus op de bevordering van vrije en 

eerlijke mededinging moet worden 

versterkt om de ambitieuze doelstellingen 

op het vlak van hoogwaardige banen, 

groei, investeringen en het mondiale 

concurrentievermogen van de Europese 

economie te kunnen bereiken, met name in 

het licht van het feit dat andere regio's van 

de wereld sneller groeien en dat hun 

productiviteit en innovatie toenemen; 

D. overwegende dat het verlies van 

Europees concurrentievermogen in de 

wereldeconomie, de hoge werkloosheid, 

ongecontroleerde massale immigratie en 

de toenemende vergrijzing de EU voor 

ongekende uitdagingen stellen; 

overwegende dat alleen concurrerende 

economieën met het juiste macro-

economisch beleid banen kunnen 

scheppen, de levensstandaard van hun 

burgers kunnen verhogen en de welvaart 

kunnen creëren waarmee investeringen in 

de toekomst en openbare diensten kunnen 

worden gefinancierd; overwegende dat de 

focus op de bevordering van vrije en 

eerlijke mededinging moet worden 

versterkt om de ambitieuze doelstellingen 

op het vlak van hoogwaardige banen, 

groei, investeringen en het mondiale 

concurrentievermogen van de Europese 

economie te kunnen bereiken, met name in 

het licht van het feit dat andere regio's van 

de wereld sneller groeien en dat hun 

productiviteit en innovatie toenemen; 

Or. en 
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Amendement  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. verzoekt de Commissie met klem ten 

volle gebruik te maken van haar 

initiatiefrecht om de Unie duidelijk politiek 

leiderschap te geven en in het bijzonder de 

voltooiing van de interne markt te 

bewerkstelligen, in combinatie met het 

strategisch stappenplan voor een 

economische en politieke unie en extern 

optreden; 

1. verzoekt de Commissie met klem ten 

volle gebruik te maken van haar 

initiatiefrecht om de Unie duidelijk politiek 

leiderschap te geven en in het bijzonder de 

volledige soevereiniteit van de lidstaten te 

herstellen op het vlak van monetair en 

begrotingsbeleid, grenscontroles en het 

asiel- en immigratiebeleid; 

Or. en 



 

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

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 41 

Amendement  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 11 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

11. is van mening dat de ontwikkeling van 

evenwichtig en billijk belastingbeleid in 

voorkomende gevallen een onlosmakelijk 

onderdeel moet vormen van de structurele 

hervormingen in de lidstaten, en dat het 

belastingbeleid en het mededingingsbeleid 

op de interne markt als twee zijden van 

dezelfde medaille moeten worden 

beschouwd, die alle EU-consumenten en -

burgers ten goede komen en verder 

bijdragen tot het scheppen van banen; is 

voorstander van het verschuiven van de 

belastingdruk van arbeid naar andere 

vormen van duurzame belasting; 

11. is van mening dat de ontwikkeling van 

evenwichtig en billijk belastingbeleid een 

onlosmakelijk onderdeel moet vormen van 

de door de lidstaten passend geachte 

structurele hervormingen in de lidstaten, en 

dat het belastingbeleid en het 

mededingingsbeleid op de interne markt als 

twee zijden van dezelfde medaille moeten 

worden beschouwd, die alle EU-

consumenten en -burgers ten goede komen 

en verder bijdragen tot het scheppen van 

banen; is voorstander van het verschuiven 

van de belastingdruk van arbeid naar 

andere vormen van duurzame belasting; 

Or. en 
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Amendement  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

16. verzoekt de Commissie samen met alle 

belanghebbenden alle mogelijkheden te 

verkennen om de EMU te verkennen, een 

schokbestendiger karakter te geven en 

bevorderlijker te maken voor groei, 

werkgelegenheid en stabiliteit, met een 

sociale dimensie die gericht is op het 

behoud van de sociale markteconomie van 

Europa, met eerbiediging van het recht op 

collectieve onderhandelingen en de 

garantie dat het sociaal beleid van de 

lidstaten wordt gecoördineerd, inclusief 

een mechanisme voor een minimumloon 

of -inkomen dat eigen is aan en waartoe 

besloten wordt door elke lidstaat, 

ondersteuning van de strijd tegen 

armoede en sociale uitsluiting, de re-

integratie van werknemers op de 

arbeidsmarkt en vrijwillige mobiliteit en 

flexibiliteit tussen beroepen en lidstaten; 

16. verzoekt de Commissie samen met alle 

belanghebbenden alle mogelijkheden te 

verkennen om de monetaire soevereiniteit 

van de lidstaten te herstellen; 

Or. en 
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Amendement  43 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

19. is verheugd over de Europese 

migratieagenda van de Commissie en de 

bijbehorende wetgevingsvoorstellen en 

aanverwante voorstellen voor 

begrotingsaanpassingen in 2015 en 2016 

om te garanderen dat de doelen van de 

migratieagenda op de juiste wijze worden 

verwezenlijkt; herinnert de Commissie 

echter aan haar belofte om iets te doen 

aan de toenemende druk op de 

buitengrenzen van de EU, onder meer 

door middel van strenge maatregelen 

tegen illegale migratie en mensenhandel 

en -smokkel, en een beter beheer van het 

migratiebeleid, wat inhoudt dat het 

migratiebeleid en het buitenlands beleid 

van de EU beter op elkaar moeten worden 

afgestemd; dringt er bij de Commissie op 

aan verder instrumenten te ontwikkelen 

voor een op mensenrechten gebaseerde 

aanpak voor mensen die in de EU 

bescherming zoeken tegen oorlog en 

vervolging; 

19. verwerpt de Europese migratieagenda 

van de Commissie en de bijbehorende 

wetgevingsvoorstellen en aanverwante 

voorstellen voor begrotingsaanpassingen in 

2015 en 2016; 

Or. en 
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Amendement  44 

Marine Le Pen 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

20. is uiterst bezorgd over de recente 

ontwikkelingen in het Middellandse 

Zeegebied en op de route over de 

westelijke Balkan, waar een recordaantal 

irreguliere migranten de EU-grenzen zijn 

overgestoken en Europa en haar lidstaten 

voor een ongekende uitdaging plaatsen, 

waarop een gemeenschappelijk en 

resoluut Europees antwoord moet volgen; 

steunt de door de Commissie voorgestelde 

maatregelen en verzoekt de lidstaten deze 

spoedig aan te nemen en ten uitvoer te 

leggen; onderstreept dat meer nadruk 

gelegd moet worden op de reeds door de 

Commissie genomen initiatieven, in het 

bijzonder de voorstellen inzake 

herplaatsing en hervestiging, aangezien 

het noodmechanisme voor herplaatsing 

dat omwille van Italië en Griekenland in 

werking is gesteld geen oplossing is voor 

de uitdaging die de asieldruk op de lange 

termijn stelt, maar veeleer een testcase 

voor een toekomstig wetsvoorstel inzake 

een permanent herplaatsingsmechanisme 

dat in werking wordt gesteld in situaties 

van massale instroom; verzoekt de 

Commissie het noodzakelijke mechanisme 

in werking te stellen, dat specifiek is 

20. is uiterst bezorgd over de recente 

ontwikkelingen in het Middellandse 

Zeegebied en op de route over de 

westelijke Balkan, waar een recordaantal 

illegale migranten de EU-grenzen zijn 

overgestoken en Europa en haar lidstaten 

voor een ongekende uitdaging plaatsen; 
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opgezet voor situaties van massale 

instroom; onderstreept tegelijkertijd dat 

asielaanvragen sneller verwerkt moeten 

worden en dat degenen wier aanvraag is 

afgewezen, sneller teruggestuurd moeten 

worden; benadrukt zijn ondersteuning 

van de in de migratieagenda 

aangekondigde "hotspot"-benadering, die 

gericht is op het versterken van de 

operationele steun bij de aankomst van 

vluchtelingen, alsmede bij de registratie 

en de eerste verwerking van gegevens, ook 

voor degenen die geen bescherming 

behoeven; verwerpt elke maatregel 

waarmee de facto grenscontroles worden 

hervat en die het Schengengebied in 

gevaar brengen; 

Or. en 
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Amendement  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 82 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

82. wijst op het belang van de 

overeenkomst betreffende het trans-

Atlantisch partnerschap voor handel en 

investeringen (TTIP); herinnert de 

Commissie aan het belang van 

samenwerking, transparantie en 

uitwisseling van informatie met het 

Parlement gedurende het gehele proces; 

82. verwerpt de overeenkomst betreffende 

het trans-Atlantisch partnerschap voor 

handel en investeringen (TTIP); herinnert 

de Commissie aan het belang van 

samenwerking, transparantie en 

uitwisseling van informatie met het 

Parlement; 

Or. en 
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Amendement  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 89 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

89. toont zich verheugd over de vaststelling 

van de Europese veiligheidsagenda voor de 

periode 2015-2020 en de prioriteiten die 

zijn gesteld op het vlak van de bestrijding 

van terrorisme, grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad en 

cybercriminaliteit, en steunt het vaste 

voornemen van de Commissie om de 

bedreigingen voor de interne veiligheid van 

de lidstaten, zoals buitenlandse strijders en 

terrorisme, aan te pakken in het kader van 

de strategie voor interne veiligheid; 

benadrukt dat de EU geconfronteerd wordt 

met een groeiende dreiging van terrorisme 

van eigen bodem, die uitgaat van 

"buitenlandse strijders", namelijk personen 

die naar een andere staat dan hun lidstaat 

van verblijf of nationaliteit trekken met het 

oog op het plegen, plannen of voorbereiden 

van terroristische daden, of het verstrekken 

of ontvangen van terroristische opleiding, 

onder meer in verband met gewapende 

conflicten; is het erover eens dat het 

voorkomen van radicalisering een prioriteit 

moet zijn voor de EU; betreurt het gebrek 

aan meer concrete maatregelen in de 

agenda; 

89. toont zich verheugd over de vaststelling 

van de Europese veiligheidsagenda voor de 

periode 2015-2020 en de prioriteiten die 

zijn gesteld op het vlak van de bestrijding 

van terrorisme, grensoverschrijdende 

georganiseerde misdaad en 

cybercriminaliteit, en steunt het vaste 

voornemen van de Commissie om de 

bedreigingen voor de interne veiligheid van 

de lidstaten, zoals buitenlandse strijders en 

terrorisme, aan te pakken in het kader van 

de strategie voor interne veiligheid; 

benadrukt dat de EU geconfronteerd wordt 

met een groeiende dreiging van terrorisme 

van eigen bodem, die uitgaat van 

islamistische "buitenlandse strijders", 

namelijk personen die naar een andere staat 

dan hun lidstaat van verblijf of nationaliteit 

trekken met het oog op het plegen, plannen 

of voorbereiden van terroristische daden, 

of het verstrekken of ontvangen van 

terroristische opleiding, onder meer in 

verband met gewapende conflicten; is het 

erover eens dat het voorkomen van 

radicalisering een prioriteit moet zijn voor 

de EU; betreurt het gebrek aan meer 

concrete maatregelen in de agenda; 
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Or. en 



 

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

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 47 

Amendement  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 90 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

90. verzoekt de Commissie het verkeer van 

terroristische personen te voorkomen door 

versterkte controles aan de buitengrenzen, 

een meer systematische en efficiënte 

controle van reisdocumenten, de aanpak 

van illegale wapenhandel en frauduleus 

gebruik van identiteitsdocumenten en het 

identificeren van risicogebieden; is in 

afwachting van het nieuwe 

Commissievoorstel inzake het 

slimmegrenzenpakket; 

90. verzoekt de Commissie het verkeer van 

terroristische personen te voorkomen door 

versterkte controles aan de buitengrenzen, 

een meer systematische en efficiënte 

controle van reisdocumenten, de aanpak 

van illegale wapenhandel en frauduleus 

gebruik van identiteitsdocumenten, het 

identificeren van risicogebieden en 

toestemming aan lidstaten om interne 

grenzen te beschermen; is in afwachting 

van het nieuwe Commissievoorstel inzake 

het slimmegrenzenpakket; 

Or. en 
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Amendement  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

namens de ENF-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Werkprogramma van de Commissie voor 2016 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 101 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

101. herhaalt zijn verzoek om een 

alomvattende en algemene benadering 

van het asiel- en migratiebeleid; 

onderstreept dat asielzoekers die de 

vluchtelingenstatus hebben aangevraagd 

veiligheid moet worden geboden en dat 

gewerkt moet worden aan een situatie 

waarin vluchtelingen niet langer 

gedwongen zijn te proberen via gevaarlijke 

routes naar de EU te komen, dat verder de 

oorzaken van illegale migratie moeten 

worden aagepakt en dat de smokkel van 

migranten doeltreffend moet worden 

bestreden, de solidariteit moet worden 

vergroot en het delen van 

verantwoordelijkheid tussen alle lidstaten 

moet worden bevorderd; is het ermee eens 

dat het migratiebeleid via samenwerking 

met herkomst- en transitlanden moet 

worden afgestemd op het externe beleid 

van de EU; steunt het voorstel van de 

Commissie om humanitaire bijstand te 

verlenen; benadrukt dat verder optreden 

met betrekking tot de recente tragische 

gebeurtenissen in het Middellandse 

Zeegebied noodzakelijk is om het verlies 

van mensenlevens op zee te voorkomen; is 

van oordeel dat de uitdagingen op de 

101. roept de lidstaten op hun asiel- en 

immigratiebeleid aan te scherpen; 

onderstreept dat asielzoekers die de 

vluchtelingenstatus hebben aangevraagd 

veiligheid moet worden geboden in hun 

eigen regio en dat gewerkt moet worden 

aan een situatie waarin vluchtelingen niet 

langer gedwongen zijn te proberen via 

gevaarlijke routes naar de EU te komen, 

dat verder de oorzaken van illegale 

migratie moeten worden aangepakt en dat 

de smokkel van migranten doeltreffend 

moet worden bestreden; 
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middellange en lange termijn moeten 

worden aangepakt en dat een alomvattend 

antwoord moet worden geformuleerd, 

zoals bedoeld in de Europese agenda voor 

migratie; onderstreept datde 

blauwekaartrichtlijn moet worden herzien 

om de mogelijkheid van legale migratie 

naar de EU open te houden; 

Or. en 

 

 


