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Poprawka  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw D 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

D. mając na uwadze, Ŝe utrata 
konkurencyjności Europy w gospodarce 
światowej, wysokie bezrobocie, zmiany 
demograficzne oraz postępujące starzenie 
się społeczeństwa są zupełnie nowymi 
wyzwaniami dla UE; mając na uwadze, Ŝe 
tylko konkurencyjne gospodarki z 
odpowiednią polityką makroekonomiczną 
będą w stanie tworzyć miejsca pracy, 
podnosić standardy Ŝycia obywateli i 
generować dobrobyt finansujący przyszłe 
inwestycje i zapewniający usługi 
publiczne; mając na uwadze, Ŝe większy 
nacisk na promowanie wolnej i uczciwej 
konkurencji jest konieczny do realizacji 
ambitnych celów dotyczących pracy 
wysokiej jakości, wzrostu, inwestycji i 
globalnej konkurencyjności gospodarki 
europejskiej, zwłaszcza w świetle faktu, Ŝe 
inne regiony na świecie rozwija się 
szybciej i mają coraz wyŜszy poziom 
produkcyjności i innowacyjności; 

D. mając na uwadze, Ŝe utrata 
konkurencyjności Europy w gospodarce 
światowej, wysokie bezrobocie, 
niekontrolowana masowa imigracja oraz 
postępujące starzenie się społeczeństwa są 
zupełnie nowymi wyzwaniami dla UE; 
mając na uwadze, Ŝe tylko konkurencyjne 
gospodarki z odpowiednią polityką 
makroekonomiczną będą w stanie tworzyć 
miejsca pracy, podnosić standardy Ŝycia 
obywateli i generować dobrobyt 
finansujący przyszłe inwestycje i 
zapewniający usługi publiczne; mając na 
uwadze, Ŝe większy nacisk na promowanie 
wolnej i uczciwej konkurencji jest 
konieczny do realizacji ambitnych celów 
dotyczących pracy wysokiej jakości, 
wzrostu, inwestycji i globalnej 
konkurencyjności gospodarki europejskiej, 
zwłaszcza w świetle faktu, Ŝe inne regiony 
na świecie rozwija się szybciej i mają coraz 
wyŜszy poziom produkcyjności i 
innowacyjności; 

Or. en 
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Poprawka  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. wzywa Komisję do wykorzystania w 
pełni jej prawa do inicjatywy 
ustawodawczej, aby wykazać się 
wyraźnym przywództwem politycznym w 
Unii, a w szczególności zrealizować proces 
urzeczywistnienia jednolitego rynku wraz 
ze strategicznym planem działania na 
rzecz unii gospodarczej i politycznej oraz 
działaniami zewnętrznymi; 

1. wzywa Komisję do wykorzystania w 
pełni jej prawa do inicjatywy 
ustawodawczej, aby wykazać się 
wyraźnym przywództwem politycznym w 
Unii, a w szczególności przywrócić 
państwom członkowskim pełną 
suwerenność w dziedzinie polityki 
monetarnej i budŜetowej, kontroli na 
granicach oraz polityki azylowej i 
imigracyjnej; 

Or. en 
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Poprawka  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

11. jest zdania, Ŝe konstrukcję 
zrównowaŜonej i sprawiedliwej polityki 
podatkowej naleŜy w stosownych 
przypadkach postrzegać jako nieodłączny 
element reform strukturalnych państw 
członkowskich, a politykę podatkową i 
politykę konkurencji naleŜy traktować jak 
dwie strony monety o nazwie rynek 
wewnętrzny, co przyniesie korzyści 
wszystkim konsumentom i obywatelom w 
UE, przyczyniając się dalej do tworzenia 
miejsc pracy; popiera przeniesienie 
obciąŜeń podatkowych z pracy na inne 
zrównowaŜone przedmioty 
opodatkowania; 

11. jest zdania, Ŝe konstrukcję 
zrównowaŜonej i sprawiedliwej polityki 
podatkowej naleŜy postrzegać jako 
nieodłączny element reform strukturalnych 
uznawanych za stosowne przez państwa 
członkowskie, a politykę podatkową i 
politykę konkurencji naleŜy traktować jak 
dwie strony monety o nazwie rynek 
wewnętrzny, co przyniesie korzyści 
wszystkim konsumentom i obywatelom w 
UE, przyczyniając się dalej do tworzenia 
miejsc pracy; popiera przeniesienie 
obciąŜeń podatkowych z pracy na inne 
zrównowaŜone przedmioty 
opodatkowania; 

Or. en 
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Poprawka  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 
 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

16. zachęca Komisję, by wraz z 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
zbadała wszystkie moŜliwości 
wzmocnienia UGW, tak aby była bardziej 
odporna i sprzyjała wzrostowi, 
zatrudnieniu i stabilności, a jej wymiar 
społeczny miał na celu utrzymanie 
europejskiej społecznej gospodarki 
rynkowej i przestrzeganie prawa do 
rokowań zbiorowych, w ramach której 
zapewniona byłaby koordynacja polityk 
społecznych państw członkowskich, w tym 
płacy minimalnej lub mechanizmu 
dochodów odpowiedniego dla kaŜdego 
państwa członkowskiego i uzgadnianego 
przez nie, a takŜe wspieranie walki z 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, 
powrót pracowników na rynek pracy oraz 
dobrowolna mobilność i elastyczność 
między zawodami i państwami 
członkowskimi; 

16. zachęca Komisję, by wraz z 
wszystkimi zainteresowanymi podmiotami 
zbadała wszystkie moŜliwości 
przywrócenia państwom członkowskim 
suwerenności w kwestiach monetarnych; 

Or. en 
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Poprawka  43 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 19 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

19. z zadowoleniem przyjmuje 
przygotowany przez Komisję Europejski 
program w dziedzinie migracji oraz 
związane z nim wnioski ustawodawcze i 
powiązane propozycje dostosowań 
budŜetowych w 2015 r. i 2016 r., aby 
dopilnować, by cele tego programu zostały 
odpowiednio zrealizowane; przypomina 
jednak Komisji o jej zobowiązaniu do 
zajęcia się rosnącą presją na 
zewnętrznych granicach UE, w tym przez 
zdecydowane środki przeciwdziałające 
nieuregulowanej migracji oraz handlowi 
ludźmi i przemytowi, oraz lepsze 
zarządzanie polityką migracyjną, co 
oznacza lepsze powiązanie między unijną 
polityką migracyjną a jej polityką 
zewnętrzną; wzywa Komisję do dalszego 
opracowywania instrumentów stosujących 
podejście oparte na prawach człowieka w 
stosunku do osób ubiegających się w UE o 
ochronę przed wojnami i 
prześladowaniem; 

19. odrzuca przygotowany przez Komisję 
Europejski program w dziedzinie migracji 
oraz związane z nim wnioski 
ustawodawcze i powiązane propozycje 
dostosowań budŜetowych w 2015 r. i 2016 
r.; 

Or. en 
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Poprawka  44 

Marine Le Pen 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

20. jest głęboko zaniepokojony ostatnimi 
wydarzeniami w regionie Morza 
Śródziemnego i na szlaku 
zachodniobałkańskim, gdzie zanotowano 
rekordową liczbę nielegalnych imigrantów 
przekraczających granice UE, co stwarza 
bezprecedensowe wyzwanie dla Europy i 
jej państw członkowskich i wymaga 
wspólnej i zdecydowanej europejskiej 
reakcji; wyraŜa poparcie dla środków 
zaproponowanych przez Komisję i wzywa 
do szybkiego ich przyjęcia i wdroŜenia 
przez państwa członkowskie; podkreśla, Ŝe 
naleŜy połoŜyć większy nacisk na 
inicjatywy, które zostały juŜ rozpoczęte 
przez Komisję, zwłaszcza wnioski w 
sprawie relokacji i przesiedlenia, jako Ŝe 
ratunkowy mechanizm uruchamiany na 
rzecz Włoch i Grecji nie jest rozwiązaniem 
długoterminowego wyzwania presji 
azylowej, a raczej sprawdzianem w 
perspektywie przyszłego wniosku 
ustawodawczego w sprawie stałego 
programu relokacji uruchamianego w 
sytuacji masowego napływu 
wysiedleńców; wzywa Komisję, by 
aktywowała niezbędny mechanizm, który 
był przeznaczony specjalnie na masowy 

20. jest głęboko zaniepokojony ostatnimi 
wydarzeniami w regionie Morza 
Śródziemnego i na szlaku 
zachodniobałkańskim, gdzie zanotowano 
rekordową liczbę nielegalnych migrantów 
przekraczających granice UE, co stwarza 
bezprecedensowe wyzwanie dla Europy i 
jej państw członkowskich; 
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napływ imigrantów; podkreśla 
jednocześnie konieczność przyspieszenia 
rozpatrywania wniosków o azyl oraz 
powrotu osób, których wnioski zostały 
odrzucone; wyraŜa swoje poparcie dla 
programu „Hotspot” ogłoszone w 
programie działań w dziedzinie migracji, 
mającego na celu wzmocnienie wsparcia 
operacyjnego w momencie przybycia 
wnioskodawców, w tym przy rejestracji i 
wstępnym przetwarzaniu wniosków, 
równieŜ w przypadku osób 
niepotrzebujących ochrony; odrzuca 
wszelkie środki, które de facto 
przywracają kontrole graniczne, 
zagraŜając strefie Schengen; 

Or. en 
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Poprawka  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 82 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

82. odnotowuje znaczenie umowy w 
sprawie transatlantyckiego partnerstwa 
handlowo-inwestycyjnego (TTIP); 
przypomina Komisji o znaczeniu 
współpracy, przejrzystości i wymiany 
informacji z Parlamentem w całym tym 
procesie; 

82. odrzuca transatlantyckie partnerstwo 
handlowo-inwestycyjne (TTIP); 
przypomina Komisji o znaczeniu 
współpracy, przejrzystości i wymiany 
informacji z Parlamentem; 

Or. en 
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Poprawka  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 89 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

89. z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie 
europejskiej agendy bezpieczeństwa na lata 
2015–2020 oraz wyznaczenie priorytetów 
w dziedzinie zwalczania terroryzmu, 
transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej i cyberprzestępczości, a 
ponadto w pełni popiera zawarte w 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
zobowiązanie Komisji, Ŝe będzie ona 
wspierać przeciwdziałanie zagroŜeniom dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego państw 
członkowskich w związku z 
„zagranicznymi bojownikami” i 
terroryzmem; podkreśla, Ŝe UE musi 
stawić czoła nasilającemu się krajowemu 
zagroŜeniu terrorystycznemu ze strony 
„zagranicznych bojowników”, tj. osób, 
które udają się do państwa innego niŜ ich 
państwo zamieszkania lub obywatelstwa w 
celu dokonania, zaplanowania lub 
przygotowania aktów terrorystycznych 
bądź w celu odbycia lub przeprowadzenia 
szkoleń dla terrorystów, równieŜ w 
związku z konfliktami zbrojnymi; zgadza 
się, Ŝe zapobieganie radykalizacji powinno 
stanowić dla UE priorytet; wyraŜa 
ubolewanie z powodu braku konkretnych 

89. z zadowoleniem odnotowuje przyjęcie 
europejskiej agendy bezpieczeństwa na lata 
2015–2020 oraz wyznaczenie priorytetów 
w dziedzinie zwalczania terroryzmu, 
transgranicznej przestępczości 
zorganizowanej i cyberprzestępczości, a 
ponadto w pełni popiera zawarte w 
strategii bezpieczeństwa wewnętrznego 
zobowiązanie Komisji, Ŝe będzie ona 
wspierać przeciwdziałanie zagroŜeniom dla 
bezpieczeństwa wewnętrznego państw 
członkowskich w związku z 
„zagranicznymi bojownikami” i 
terroryzmem; podkreśla, Ŝe UE musi 
stawić czoła nasilającemu się zagroŜeniu 
rodzimym terroryzmem ze strony 
„zagranicznych bojowników” islamskich, 
tj. osób, które udają się do państwa innego 
niŜ ich państwo zamieszkania lub 
obywatelstwa w celu dokonania, 
zaplanowania lub przygotowania aktów 
terrorystycznych bądź w celu uczestnictwa 
w szkoleniach terrorystów w charakterze 
osoby szkolącej lub szkolonej, równieŜ w 
związku z konfliktami zbrojnymi; zgadza 
się, Ŝe zapobieganie radykalizacji powinno 
stanowić dla UE priorytet; wyraŜa 
ubolewanie z powodu braku konkretnych 
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środków w programie; środków w programie; 
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Poprawka  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 90 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

90. wzywa Komisję, by zapobiegała 
przemieszczaniu się pojedynczych 
terrorystów przez zaostrzenie kontroli na 
granicach zewnętrznych, bardziej 
systematyczne i skuteczne sprawdzanie 
dokumentów podróŜnych, zajęcie się 
problemem nielegalnego handlu bronią 
i posługiwania się cudzą toŜsamością, a 
takŜe przez wskazanie obszarów ryzyka; 
oczekuje nowych wniosków Komisji w 
sprawie pakietu dotyczącego 
inteligentnych granic; 

90. wzywa Komisję, by zapobiegała 
przemieszczaniu się pojedynczych 
terrorystów przez zaostrzenie kontroli na 
granicach zewnętrznych, 
systematyczniejsze i skuteczniejsze 
sprawdzanie dokumentów podróŜnych, 
zajęcie się problemem nielegalnego handlu 
bronią i posługiwania się cudzą 
toŜsamością, a takŜe przez wskazanie 
obszarów ryzyka i umoŜliwienie państwom 
członkowskim ochrony granic 
wewnętrznych; oczekuje nowych 
wniosków Komisji w sprawie pakietu 
dotyczącego inteligentnych granic; 

Or. en 
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Poprawka  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

w imieniu grupy ENF 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

w sprawie programu prac Komisji na rok 2016 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 101 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

101. ponownie wzywa do przyjęcia 
całościowego i globalnego podejścia do 
polityki azylowej i migracyjnej; podkreśla 
potrzebę zapewnienia osobom ubiegającym 
się o azyl bezpieczeństwa w procesie 
ubiegania się o status uchodźcy oraz 
wyeliminowania potrzeby wyboru przez 
uchodźców ryzykownych szlaków do 
Europy, eliminując głębokie przyczyny 
nielegalnej migracji, skutecznie zwalczając 
przemytników migrantów, wzmacniając 
solidarność i podział odpowiedzialności 
między wszystkie państwa członkowskie; 
zgadza się, Ŝe naleŜy powiązać kwestię 
migracji z polityką zewnętrzną UE przez 
współpracę z krajami pochodzenia i 
krajami tranzytowymi; popiera wniosek 
Komisji w sprawie oferowania pomocy 
humanitarnej; zwraca uwagę na potrzebę 
dalszych działań jeśli chodzi o ostanie 
tragedie na Morzu Śródziemnym, aby 
zapobiegać ofiar na morzu; wzywa do 
stawienia czoła średnio- i 
długoterminowym wyzwaniom oraz do 
opracowania kompleksowej odpowiedzi 
zgodnie z europejskim programem w 
zakresie migracji; podkreśla, Ŝe dyrektywa 
w sprawie niebieskiej karty powinna 

101. wzywa państwa członkowskie do 
wzmocnienia polityki azylowej i 
imigracyjnej; podkreśla potrzebę 
zapewnienia osobom ubiegającym się o 
azyl bezpieczeństwa w procesie ubiegania 
się o status uchodźcy w ich własnym 
regionie oraz wyeliminowania 
konieczności wyboru przez uchodźców 
ryzykownych szlaków do Europy poprzez 
eliminację podstawowych przyczyn 
nielegalnej migracji i skuteczne zwalczanie 
przemytników migrantów; 
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zostać poddana przeglądowi, aby 
ofiarować szanse legalnym migrantom do 
UE; 

Or. en 

 
 


