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Alteração  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

Considerando D 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

D. Considerando que a perda de 

competitividade europeia na economia 

global, a elevada taxa de desemprego, as 

alterações demográficas e o 

envelhecimento crescente da população 

constituem desafios sem precedentes para a 

UE; que só as economias competitivas, 

com a política económica correta, 

conseguirão criar emprego, melhorar o 

nível de vida dos cidadãos e gerar uma 

prosperidade que propicie o financiamento 

do investimento no futuro e garanta a 

oferta de serviços públicos; e que é 

indispensável reforçar a atenção dedicada à 

promoção de uma concorrência livre e leal 

para concretizar os ambiciosos objetivos 

em matéria de emprego de qualidade, 

crescimento, investimento e 

competitividade da economia europeia à 

escala mundial, tendo sobretudo em conta 

o facto de a maioria das outras regiões do 

mundo estar a registar um crescimento 

mais rápido, com níveis cada vez maiores 

de produtividade e de inovação; 

D. Considerando que a perda de 

competitividade europeia na economia 

global, a elevada taxa de desemprego, a 

imigração em massa incontrolada e o 

envelhecimento crescente da população 

constituem desafios sem precedentes para a 

UE; que só as economias competitivas, 

com a política económica correta, 

conseguirão criar emprego, melhorar o 

nível de vida dos cidadãos e gerar uma 

prosperidade que propicie o financiamento 

do investimento no futuro e garanta a 

oferta de serviços públicos; e que é 

indispensável reforçar a atenção dedicada à 

promoção de uma concorrência livre e leal 

para concretizar os ambiciosos objetivos 

em matéria de emprego de qualidade, 

crescimento, investimento e 

competitividade da economia europeia à 

escala mundial, tendo sobretudo em conta 

o facto de a maioria das outras regiões do 

mundo estar a registar um crescimento 

mais rápido, com níveis cada vez maiores 

de produtividade e de inovação; 

Or. en 
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Alteração  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 1 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

1. Insta a Comissão a fazer uso do seu 

direito de iniciativa em toda a sua 

extensão, de molde a dar uma clara 

liderança política à União, e, em particular, 

a permitir a conclusão do mercado único, 

juntamente com um roteiro estratégico 

para uma união económica e uma união 

política, bem como para a ação externa; 

1. Insta a Comissão a fazer uso do seu 

direito de iniciativa em toda a sua 

extensão, de molde a dar uma clara 

liderança política à União, e, em particular, 

a restabelecer a plena soberania dos 

Estados-Membros em matéria de política 

monetária e orçamental, controlo das 

fronteiras e política de asilo e imigração; 

Or. en 
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Alteração  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 11 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

11. Entende que a elaboração de uma 

política fiscal equilibrada e equitativa deve 

ser vista como parte integrante das 

reformas estruturais dos Estados-Membros, 

se for caso disso, e que a política fiscal e a 

política da concorrência devem ser 

consideradas duas faces da mesma moeda 

no mercado interno, em benefício de todos 

os consumidores e cidadãos da UE, com 

vista a contribuir para a criação de 

emprego; apoia a transferência da carga 

fiscal do trabalho para outras formas de 

tributação sustentável; 

11. Entende que a elaboração de uma 

política fiscal equilibrada e equitativa deve 

ser vista como parte integrante das 

reformas estruturais consideradas 

necessárias pelos Estados-Membros e que 

a política fiscal e a política da concorrência 

devem ser consideradas duas faces da 

mesma moeda no mercado interno, em 

benefício de todos os consumidores e 

cidadãos da UE, com vista a contribuir 

para a criação de emprego; apoia a 

transferência da carga fiscal do trabalho 

para outras formas de tributação 

sustentável; 

Or. en 



 

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

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

PT Unida na diversidade PT 

 

15.9.2015  B8-0656/2015 }  

 B8-0659/2015 }  

 B8-0662/2015 }  

 B8-0663/2015 } RC1/Am. 42 

Alteração  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 16 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

16. Convida a Comissão e as partes 

interessadas a estudarem todas as opções 

de reforço da UEM, tornando-a mais 

resistente e capaz de gerar crescimento, 

emprego e estabilidade, dotada de uma 

dimensão social destinada a preservar a 

economia social de mercado europeia e a 

respeitar o direito à negociação coletiva, 

no âmbito da qual a coordenação das 

políticas sociais dos Estados-Membros 

deveriam ser garantidas, incluindo um 

salário mínimo ou mecanismo de 

rendimento adequado, decidido por cada 

Estado-Membro, bem como a apoiar a 

luta contra a pobreza e a exclusão social, 

a reintegração dos trabalhadores no 

mercado de trabalho e a mobilidade 

voluntária e a flexibilidade entre 

profissões e Estados-Membros; 

16. Convida a Comissão e as partes 

interessadas a estudarem todas as opções 

de restauração da soberania monetária 

dos Estados-Membros; 

Or. en 
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Alteração  43 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 19 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

19. Regozija-se com a agenda europeia da 

Comissão em matéria de migração e as 

correspondentes propostas legislativas e 

propostas conexas de ajustamentos 

orçamentais em 2015 e 2016, para 

garantir que os objetivos fixados na 

agenda em matéria de migração sejam 

executados corretamente; recorda, porém, 

à Comissão o seu compromisso de fazer 

face à pressão crescente nas fronteiras 

externas da UE, incluindo medidas firmes 

contra a migração irregular e o tráfico e 

contrabando de seres humanos, e a 

melhoria da gestão das migrações, que 

passa por uma melhor articulação entre a 

política de migração da UE e a sua 

política externa; insta a Comissão a 

continuar a desenvolver instrumentos 

para uma abordagem baseada nos direitos 

humanos em relação às pessoas que 

procuram proteção na UE face à guerra e 

à perseguição; 

19. Rejeita a agenda europeia da Comissão 

em matéria de migração e as 

correspondentes propostas legislativas e 

propostas conexas de ajustamentos 

orçamentais em 2015 e 2016; 

Or. en 
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Alteração  44 

Marine Le Pen 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 20 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

20. Manifesta a sua profunda preocupação 

com os recentes desenvolvimentos no 

Mediterrâneo e na rota dos Balcãs 

Ocidentais, em que um número recorde de 

migrantes irregulares atravessou as 

fronteiras da UE, colocando à Europa e aos 

seus Estados-Membros um desafio sem 

precedentes, que exige uma resposta 

europeia comum e determinada; 

manifesta ainda o seu apoio às medidas 

apresentadas pela Comissão e apela à 

rápida adoção e aplicação dessas medidas 

pelos Estados-Membros; frisa que cumpre 

dar uma maior ênfase às iniciativas já 

lançadas pela Comissão, designadamente 

as propostas de relocalização e 

reinstalação, uma vez que o mecanismo 

de relocalização de emergência acionado 

em benefício da Itália e da Grécia não é 

uma solução para os desafios a longo 

prazo colocados pelas pressões no 

contexto do asilo, mas sim um teste, tendo 

em vista a próxima proposta legislativa de 

estabelecimento de um regime de 

relocalização permanente que deverá ser 

acionado em situações de afluxo maciço;  

exorta a Comissão a acionar o mecanismo 

necessário, que foi concebido 

20. Manifesta a sua profunda preocupação 

com os recentes desenvolvimentos no 

Mediterrâneo e na rota dos Balcãs 

Ocidentais, em que um número recorde de 

migrantes ilegais atravessou as fronteiras 

da UE, colocando à Europa e aos seus 

Estados-Membros um desafio sem 

precedentes; 
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especificamente para situações de afluxo 

maciço; sublinha, ao mesmo tempo, a 

necessidade de acelerar o tratamento dos 

pedidos de asilo e o regresso dos 

requerentes cujos pedidos foram 

rejeitados; manifesta o seu apoio à 

abordagem designada «pontos críticos», 

anunciada na agenda em matéria de 

migração, a qual visa reforçar o apoio 

operacional aquando da chegada dos 

requerentes, nomeadamente no registo e 

tratamento inicial dos pedidos, 

abrangendo igualmente as pessoas que 

não necessitem de proteção; rejeita toda e 

qualquer medida que vise, de facto, 

restabelecer os controlos nas fronteiras, 

comprometendo o espaço Schengen; 

Or. en 
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Alteração  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 82 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

82. Salienta a importância do Acordo de 

Parceria Transatlântica de Comércio e 

Investimento (TTIP); recorda à Comissão a 

importância da cooperação, da 

transparência e do intercâmbio de 

informações com o Parlamento ao longo de 

todo o processo; 

82. Rejeita o Acordo de Parceria 

Transatlântica de Comércio e Investimento 

(TTIP); recorda à Comissão a importância 

da cooperação, da transparência e do 

intercâmbio de informações com o 

Parlamento ao longo de todo o processo; 

Or. en 
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Alteração  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 89 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

89. Saúda a adoção da Agenda Europeia 

para a Segurança para o período de 

2015-2020 e as prioridades estabelecidas 

nos domínios da luta contra o terrorismo, o 

crime organizado transnacional e a 

cibercriminalidade, e apoia plenamente o 

compromisso da Comissão, no âmbito da 

Estratégia de Segurança Interna, de ajudar 

a fazer face a ameaças à segurança interna 

dos Estados-Membros no que se refere aos 

combatentes estrangeiros e ao terrorismo; 

realça que a UE tem de enfrentar uma 

crescente ameaça de terrorismo de origem 

interna colocada por «combatentes 

estrangeiros», ou seja, indivíduos que 

viajam para um Estado que não o da sua 

residência ou nacionalidade, com o 

propósito de cometer, planear ou organizar 

atos terroristas ou de fornecer ou receber 

treino terrorista, incluindo no âmbito de 

conflitos armados; concorda que a 

prevenção da radicalização deve ser uma 

prioridade para a UE; lamenta a falta de 

medidas mais concretas na Agenda; 

89. Saúda a adoção da Agenda Europeia 

para a Segurança para o período de 

2015-2020 e as prioridades estabelecidas 

nos domínios da luta contra o terrorismo, o 

crime organizado transnacional e a 

cibercriminalidade, e apoia plenamente o 

compromisso da Comissão, no âmbito da 

Estratégia de Segurança Interna, de ajudar 

a fazer face a ameaças à segurança interna 

dos Estados-Membros no que se refere aos 

combatentes estrangeiros e ao terrorismo; 

realça que a UE tem de enfrentar uma 

crescente ameaça de terrorismo de origem 

interna colocada por «combatentes 

estrangeiros» islamistas, ou seja, 

indivíduos que viajam para um Estado que 

não o da sua residência ou nacionalidade, 

com o propósito de cometer, planear ou 

organizar atos terroristas ou de fornecer ou 

receber treino terrorista, incluindo no 

âmbito de conflitos armados; concorda que 

a prevenção da radicalização deve ser uma 

prioridade para a UE; lamenta a falta de 

medidas mais concretas na Agenda; 

Or. en 
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Alteração  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 90 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

90. Solicita à Comissão que impeça a 

circulação de terroristas, através do reforço 

dos controlos nas fronteiras externas, de 

uma verificação mais sistemática e eficaz 

dos documentos de viagem e do combate 

ao tráfico de armas e à utilização 

fraudulenta de documentos de identidade, 

bem como da identificação de zonas de 

risco; aguarda a nova proposta da 

Comissão sobre o pacote «Fronteiras 

Inteligentes»; 

90. Solicita à Comissão que impeça a 

circulação de terroristas, através do reforço 

dos controlos nas fronteiras externas, de 

uma verificação mais sistemática e eficaz 

dos documentos de viagem e do combate 

ao tráfico de armas e à utilização 

fraudulenta de documentos de identidade, 

bem como da identificação de zonas de 

risco, e permitindo que os 

Estados-Membros protejam as fronteiras 

internas; aguarda a nova proposta da 

Comissão sobre o pacote «Fronteiras 

Inteligentes»; 

Or. en 
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Alteração  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

em nome do Grupo ENF 

 

Proposta de resolução comum 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

sobre o Programa de trabalho da Comissão para 2016 

Proposta de resolução comum 

N.º 101 

 

Proposta de resolução comum Alteração 

101. Reitera o seu apelo no sentido da 

adoção de uma abordagem exaustiva e 

global em relação à política de asilo e de 

migração; frisa a necessidade de 

proporcionar segurança aos requerentes de 

asilo durante o processo de pedido do 

estatuto de refugiado e de oferecer 

soluções para que os refugiados não 

tenham de optar por perigosas rotas de 

acesso à UE, combatendo as causas 

profundas da migração irregular e lutando 

de forma eficaz contra o tráfico de 

migrantes, reforçando a solidariedade e a 

partilha de responsabilidades entre todos 

os Estados-Membros; defende a 

necessidade de a migração ser associada à 

política externa da UE através da 

cooperação com os países de origem e os 

países de trânsito; apoia a proposta da 

Comissão de oferta de assistência 

humanitária; sublinha a necessidade de 

um reforço da ação no que diz respeito às 

recentes tragédias no Mediterrâneo, a fim 

de evitar a perda de vidas no mar; apela a 

que os desafios a médio e a longo prazo 

sejam superados e ao desenvolvimento de 

uma resposta abrangente, como definido 

na Agenda Europeia da Migração; realça 

101. Insta os Estados-Membros a 

reforçarem as suas políticas de asilo e de 

imigração; frisa a necessidade de 

proporcionar segurança aos requerentes de 

asilo durante o processo de pedido do 

estatuto de refugiado nas suas próprias 

regiões e de oferecer soluções para que os 

refugiados não tenham de optar por 

perigosas rotas de acesso à UE, 

combatendo as causas profundas da 

migração irregular e lutando de forma 

eficaz contra o tráfico de migrantes; 
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que a Diretiva Cartão Azul deve ser 

revista, a fim de oferecer perspetivas de 

migração legal para a UE; 

Or. en 

 

 


