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Amendamentul 39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Considerentul D 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât pierderea competitivității 
europene în cadrul economiei mondiale, 

șomajul ridicat, schimbările demografice 
și o populație în curs de îmbătrânire tot mai 

pronunțată reprezintă provocări fără 
precedent pentru UE; întrucât doar 
economiile competitive cu politica 

macroeconomică potrivită vor putea crea 
locuri de muncă, vor putea crește nivelul 
de trai al cetățenilor lor și vor putea genera 
prosperitatea care finanțează investițiile în 
viitor și furnizează servicii publice; întrucât 

este necesară punerea unui accent mai 
puternic pe promovarea concurenței libere 
și echitabile în vederea realizării 

obiectivelor ambițioase în materie de locuri 
de muncă, creștere economică, investiții și 

competitivitate globală a economiei 
europene, având în vedere mai ales faptul 
că majoritatea celorlalte regiuni ale lumii 

cresc mai rapid, cu niveluri ale 
productivității și inovării aflate în creștere; 

D. întrucât scăderea competitivității 
europene în cadrul economiei mondiale, 

șomajul ridicat, imigrările în masă, 
necontrolate și o populație în curs de 
îmbătrânire tot mai pronunțată reprezintă 
provocări fără precedent pentru UE; 
întrucât doar economiile competitive cu 

politica macroeconomică potrivită vor 
putea crea locuri de muncă, vor putea 
crește nivelul de trai al cetățenilor lor și vor 
putea genera prosperitatea care finanțează 
investițiile în viitor și furnizează servicii 

publice; întrucât este necesară punerea unui 
accent mai puternic pe promovarea 
concurenței libere și echitabile în vederea 

realizării obiectivelor ambițioase în materie 
de locuri de muncă, creștere economică, 

investiții și competitivitate globală a 
economiei europene, având în vedere mai 
ales faptul că majoritatea celorlalte regiuni 

ale lumii cresc mai rapid, cu niveluri ale 
productivității și inovării aflate în creștere; 

Or. en 
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Amendamentul 40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

1. îndeamnă Comisia să-și folosească pe 

deplin dreptul de inițiativă pentru a-i 
asigura Uniunii o un rol de lider clar și în 

special să asigure finalizarea pieței unice 
și elaborarea foii de parcurs strategice 
pentru o uniune economică și o uniune 
politică, precum și în domeniul acțiunii 
externe; 

1. îndeamnă Comisia să-și folosească pe 

deplin dreptul de inițiativă pentru a-i 
asigura Uniunii o un rol de lider clar și, în 
special, să restabilească suveranitatea 
deplină a statelor membre în ceea ce 
privește politica monetară și bugetară, 
controlul frontierelor și politica vizând 
azilul și imigrația. 

Or. en 
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Amendamentul 41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 11 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

11. este încredințat că elaborarea unei 

politici fiscale echilibrate și echitabile 
trebuie privită ca o parte integrantă a 

reformelor structurale din statele membre, 
dacă e cazul, și că politica fiscală și 
politica în domeniul concurenței ar trebui 

considerate drept cele două fețe ale 
aceleiași monede, în beneficiul tuturor 
consumatorilor și cetățenilor din UE, în 
perspectiva unei contribuții suplimentare la 
crearea de locuri de muncă; sprijină 

transferul sarcinii fiscale de la muncă la 
alte forme de impozitare sustenabilă; 

11. este încredințat că elaborarea unei 

politici fiscale echilibrate și echitabile 
trebuie privită ca o parte integrantă a 

reformelor structurale din statele membre 
considerate necesare de statele membre, și 
că politica fiscală și politica în domeniul 

concurenței ar trebui considerate drept cele 
două fețe ale aceleiași monede, în 
beneficiul tuturor consumatorilor și 
cetățenilor din UE, în perspectiva unei 
contribuții suplimentare la crearea de locuri 

de muncă; sprijină transferul sarcinii 
fiscale de la muncă la alte forme de 
impozitare sustenabilă; 

Or. en 
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Amendamentul 42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENL 

 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 16 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

16. invită Comisia, precum și toate părțile 
interesate, să analizeze toate opțiunile 

pentru consolidarea UEM și pentru a o 
face mai rezistentă și mai favorabilă 
creșterii, ocupării forței de muncă și 
stabilității, cu o dimensiune socială care 
să aibă ca scop protejarea economiei de 
piață sociale a UE și respectarea dreptului 
la negocieri colective, în cadrul căreia s-
ar asigura coordonarea politicilor sociale 
ale statelor membre, inclusiv stabilirea 
unui mecanism privind salariul sau 
venitul minim care să corespundă fiecărui 
stat membru și să fie decis de fiecare stat 
membru și care să susțină combaterea 
sărăciei și a excluziunii sociale, 
reintegrarea lucrătorilor pe piața muncii, 
precum și mobilitatea și flexibilitatea 
voluntare la nivel de profesii și de state 
membre; 

16. invită Comisia, precum și toate părțile 
interesate, să analizeze toate opțiunile 

privind restabilirea suveranității monetare 
a statelor membre; 

Or. en 
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Amendamentul 43 

Marine Le Pen 
în numele Grupului ENL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 19 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

19. salută agenda europeană a Comisiei 

privind migrația și propunerile legislative 
corespunzătoare, precum și propunerile 

aferente de ajustări bugetare în 2015 și 
2016 pentru a asigura punerea în aplicare 
corectă a obiectivelor stabilite în agenda 
privind migrația; îi reamintește, însă, 
Comisiei angajamentul său de a soluționa 
presiunea crescândă de la frontierele 
externe ale UE, incluzând măsuri ferme 
împotriva migrației ilegale și a traficului 
și contrabandei de persoane și 
îmbunătățirea politicii privind migrația 
controlată, ceea ce presupune o mai bună 
corelare a politicii UE în materie de 
migrație cu politica externă a UE; 
îndeamnă Comisia să elaboreze în 
continuare instrumente pentru o abordare 
bazată pe drepturile omului a persoanelor 
care caută în UE protecție împotriva 
războiului și a persecuțiilor; 

19. respinge agenda europeană a Comisiei 

privind migrația și propunerile legislative 
corespunzătoare, precum și propunerile 

aferente de ajustări bugetare în 2015 și 
2016; 

Or. en 
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Amendamentul 44 

Marine Le Pen 
în numele Grupului ENL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 20 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

20. își exprimă profunda îngrijorare cu 

privire la evoluțiile recente din Marea 
Mediterană și de pe ruta Balcanilor de 

Vest, locuri în care un număr record de 
migranți neregulamentari au trecut 
granițele UE, reprezentând o provocare 

fără precedent pentru Europa și statele sale 
membre ce impune o reacție europeană 
comună și fermă; își exprimă susținerea 
pentru măsurile prezentate de Comisie și 
solicită adoptarea și aplicarea rapidă a 
acestora de către statele membre; 
subliniază că ar trebui pus un accent 
sporit pe inițiativele deja lansate de 
Comisie, în special pe propunerile privind 
relocarea și reinstalarea, deoarece 
mecanismul de relocare de urgență lansat 
în interesul Italiei și al Greciei nu 
constituie o soluție pentru provocarea pe 
termen lung reprezentată de presiunea 
provenind de la cererile de azil, ci, mai 
degrabă, un test în ceea ce privește 
viitoarea propunere legislativă privind 
introducerea unui mecanism de relocare 
permanent ce urmează a fi folosit în 
situații de aflux masiv; îndeamnă Comisia 
să activeze mecanismul necesar, care a 
fost elaborat în mod special pentru situații 

20. își exprimă profunda îngrijorare cu 

privire la evoluțiile recente din Marea 
Mediterană și de pe ruta Balcanilor de 

Vest, locuri în care un număr record de 
migranți ilegali au trecut granițele UE, 
reprezentând o provocare fără precedent 

pentru Europa și statele sale membre;  
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de aflux masiv; subliniază, totodată, că 
este necesar să se accelereze procesarea 
cererilor de azil și returnarea persoanelor 
ale căror cereri au fost refuzate; își 
exprimă susținerea pentru abordarea de 
tip „focar”, anunțată în Agenda privind 
migrația, ce are scopul de a consolida 
ajutorul operațional la sosirea inițială a 
solicitanților, inclusiv pentru 
înregistrarea și procesarea inițială a 
cererilor, inclusiv pentru cei care nu au 
nevoie de protecție; respinge orice măsură 
care reintroduce, de facto, controalele la 
frontiere, periclitând spațiul Schengen; 

Or. en 
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Amendamentul 45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 82 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

82. ia act de importanța Parteneriatului 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP); îi reamintește Comisiei importanța 

cooperării, transparenței și a schimbului de 
informații cu Parlamentul pe toată durata 
procesului; 

82. respinge Parteneriatul transatlantic 
pentru comerț și investiții (TTIP); 
reamintește Comisiei importanța 

cooperării, transparenței și a schimbului de 
informații cu Parlamentul; 

Or. en 
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Amendamentul 46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 89 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

89. salută adoptarea Agendei europene 

privind securitatea pentru perioada 2015-
2020 și prioritățile stabilite în domeniul 
luptei contra terorismului, crimei 

organizate transfrontaliere și al 
criminalității cibernetice și sprijină pe 

deplin angajarea Comisiei în Strategia de 
securitate internă, pentru a contribui la 
soluționarea amenințărilor la adresa 
securității interne a statelor membre legate 
de combatanții străini și terorism; 

subliniază că UE trebuie să facă față unei 
amenințări tot mai mari de terorism intern 
din partea unor „combatanți străini”, și 

anume persoane care se deplasează într-o 
altă țară decât cea ai căror resortisanți sunt 
sau unde își au reședința cu scopul de a 

comite, a plănui sau a pregăti acte teroriste 
sau de a fi instruite sau a fi instructori în 
cadrul unor antrenamente teroriste, 
inclusiv în legătură cu conflicte armate; 
este de acord că prevenirea radicalizării ar 

trebui să fie o prioritate pentru UE; regretă 
lipsa de măsuri mai concrete în Agendă; 

89. salută adoptarea Agendei europene 

privind securitatea pentru perioada 2015-
2020 și prioritățile stabilite în domeniul 
luptei contra terorismului, crimei 

organizate transfrontaliere și al 
criminalității cibernetice și sprijină pe 

deplin angajarea Comisiei în Strategia de 
securitate internă, pentru a contribui la 
soluționarea amenințărilor la adresa 
securității interne a statelor membre legate 
de combatanții străini și terorism; 

subliniază că UE trebuie să facă față unei 
amenințări tot mai mari de terorism intern 
din partea unor „combatanți străini” 

islamiști, și anume persoane care se 
deplasează într-o altă țară decât cea ai căror 
resortisanți sunt sau unde își au reședința 

cu scopul de a comite, a plănui sau a 
pregăti acte teroriste, sau de a antrena sau 
a fi antrenați în scopuri teroriste, inclusiv 
în legătură cu conflicte armate; este de 
acord că prevenirea radicalizării ar trebui 

să fie o prioritate pentru UE; regretă lipsa 
de măsuri mai concrete în Agendă; 

Or. en 
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Amendamentul 47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 90 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

90. invită Comisia să prevină deplasarea 

teroriștilor prin întărirea controalelor la 
granițele externe, verificarea mai 

sistematică și mai eficientă a documentelor 
de călătorie, combaterea traficului ilicit de 
arme și a utilizării frauduloase a identității, 

precum și prin identificarea zonelor de 
risc; așteaptă noua propunere a Comisiei 
referitoare la pachetul privind frontierele 
inteligente; 

90. invită Comisia să prevină deplasarea 

teroriștilor prin întărirea controalelor la 
granițele externe, verificarea mai 

sistematică și mai eficientă a documentelor 
de călătorie, combaterea traficului ilicit de 
arme și a utilizării frauduloase a identității, 

prin identificarea zonelor de risc și 
permițând statelor membre să își protejeze 
granițele interne; așteaptă noua propunere 
a Comisiei referitoare la pachetul privind 
frontierele inteligente; 

Or. en 
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Amendamentul 48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 
în numele Grupului ENL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 
referitoare la programul de lucru al Comisiei pe 2016 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 101 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

101. își reiterează apelul pentru o 
abordare cuprinzătoare și globală a 
politicii privind azilul și migrația; 
subliniază necesitatea de a oferi siguranță 
solicitanților de azil în procesul solicitării 
statutului de refugiat și de a înlătura 

necesitatea alegerii de către refugiați a unor 
rute periculoase spre UE, abordând cauzele 
profunde ale migrației neregulamentare și 
luptând în mod eficient împotriva 
traficanților de migranți, consolidând 
solidaritatea și asumarea în comun a 
responsabilității de către toate statele 
membre; sprijină necesitatea ca migrația 
să fie corelată cu politica externă a UE 
prin cooperare cu țările de origine și țările 
de tranzit; sprijină propunerea Comisiei 
de a se oferi asistență umanitară; 
subliniază necesitatea unor măsuri 
suplimentare în ceea ce privește tragediile 
recente din Mediterana, pentru a preveni 
pierderea de vieți omenești pe mare; 
solicită abordarea provocărilor pe termen 
mediu și lung și elaborarea unui răspuns 
cuprinzător, după cum se prevede în 
Agenda europeană privind migrația; 
subliniază faptul că Directiva privind 
cartea albastră ar trebui revizuită, pentru 

101. invită statele membre să își 
consolideze politicile vizând azilul și 
imigrația; subliniază necesitatea de a oferi 
siguranță solicitanților de azil în procesul 
solicitării statutului de refugiat în propria 
regiune și de a înlătura necesitatea alegerii 
de către refugiați a unor rute periculoase 
spre UE, abordând cauzele profunde ale 
migrației neregulamentare și luptând în 
mod eficient împotriva traficanților de 
migranți; 
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a oferi posibilitatea unei migrări legale 
spre UE; 

Or. en 

 

 


