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Predlog spremembe 39
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Uvodna izjava D
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

D. ker se EU zaradi izgubljene evropske
konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu,
visoke brezposelnosti, demografskih
sprememb in vse bolj starajočega se
prebivalstva sooča z izzivi brez primere;
ker bodo le konkurenčna gospodarstva s
pravo makroekonomsko politiko zmožna
ustvarjati delovna mesta, izboljševati
življenjski standard svojih državljanov in
zagotavljati blaginjo, ki bo poganjala
naložbe v prihodnost in omogočala javne
storitve; ker se je treba še bolj usmeriti v
spodbujanje svobodne in poštene
konkurence, da bi lahko uresničili
ambiciozne cilje glede kakovostnih
delovnih mest, rasti, naložb in svetovne
konkurenčnosti evropskega gospodarstva,
zlasti ker je rast drugih svetovnih regij
hitrejša, veča pa se tudi njihova
produktivnost in inovativnost;

D. ker se EU zaradi izgubljene evropske
konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu,
visoke brezposelnosti, nenadzorovanega
množičnega priseljevanja in vse bolj
starajočega se prebivalstva sooča z izzivi
brez primere; ker bodo le konkurenčna
gospodarstva s pravo makroekonomsko
politiko zmožna ustvarjati delovna mesta,
izboljševati življenjski standard svojih
državljanov in zagotavljati blaginjo, ki bo
poganjala naložbe v prihodnost in
omogočala javne storitve; ker se je treba še
bolj usmeriti v spodbujanje svobodne in
poštene konkurence, da bi lahko uresničili
ambiciozne cilje glede kakovostnih
delovnih mest, rasti, naložb in svetovne
konkurenčnosti evropskega gospodarstva,
zlasti ker je rast drugih svetovnih regij
hitrejša, veča pa se tudi njihova
produktivnost in inovativnost;
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Predlog spremembe 40
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 1
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

1. poziva Komisijo, naj v celoti uporabi
svojo pravico do pobude in v Uniji
prevzame jasno vodilno vlogo, zlasti pa naj
zagotovi dokončanje enotnega trga ter
hkrati pripravi strateški časovni načrt za
ekonomsko in politično unijo ter za
zunanje delovanje;

1. poziva Komisijo, naj v celoti uporabi
svojo pravico do pobude in v Uniji
prevzame jasno vodilno vlogo, zlasti pa naj
ponovno vzpostavi popolno suverenost
držav članic na področju monetarne in
proračunske politike, nadzora meja ter
azilne politike in politike priseljevanja;
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Predlog spremembe 41
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 11
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

11. meni, da je treba oblikovanje
uravnotežene in pravične davčne politike,
kjer je to ustrezno, razumeti kot sestavni
del strukturnih reform v državah članicah,
davčno politiko in politiko konkurence pa
bi bilo treba v korist vseh potrošnikov in
državljanov EU ter za nadaljnje ustvarjanje
delovnih mest obravnavati kot dve plati
istega procesa na notranjem trgu; podpira
prenos davčnega bremena z dela na druge
oblike vzdržne obdavčitve;

11. meni, da je treba oblikovanje
uravnotežene in pravične davčne politike
razumeti kot sestavni del strukturnih
reform, za katere države članice menijo,
da so potrebne, davčno politiko in politiko
konkurence pa bi bilo treba v korist vseh
potrošnikov in državljanov EU ter za
nadaljnje ustvarjanje delovnih mest
obravnavati kot dve plati istega procesa na
notranjem trgu; podpira prenos davčnega
bremena z dela na druge oblike vzdržne
obdavčitve;
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Predlog spremembe 42
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 16
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

16. poziva Komisijo, naj skupaj z vsemi
deležniki preuči vse možnosti za krepitev
evropske monetarne unije in za to, da bi
postala odpornejša in da bi bolj
spodbujala gospodarsko rast,
zaposlovanje in stabilnost ter imela
socialno razsežnost, katere namen bi bil
ohranjanje evropskega socialnega tržnega
gospodarstva in spoštovanje pravice do
kolektivnih pogajanj, na podlagi katere bi
države članice usklajevale socialno
politiko – vključno z mehanizmom za
minimalno plačo ali dohodek, ki ga določi
posamezna država članica in je primeren
zanjo –, ter podpiranje boja proti revščini
in socialni izključenosti, ponovnega
vključevanja delavcev na trg dela in
prostovoljne mobilnosti in prožnosti med
poklici in državami članicami;

16. poziva Komisijo, naj skupaj z vsemi
deležniki preuči vse možnosti za ponovno
vzpostavitev monetarne suverenosti držav
članic;
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Predlog spremembe 43
Marine Le Pen
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 19
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

19. pozdravlja evropsko agendo o
migracijah, ki jo je pripravila Komisija, ter
ustrezne zakonodajne in z njimi povezane
predloge za javnofinančne prilagoditve v
letih 2015 in 2016, ki naj bi zagotovili
ustrezno izvedbo ciljev iz te agende; hkrati
pa Komisijo opozarja na njeno zavezo, da
se bo odzvala na vse večje pritiske na
zunanjih mejah EU, med drugim tudi s
strogimi ukrepi proti nedovoljenim
migracijam ter trgovini z ljudmi in
tihotapljenju ljudi, pa tudi z boljšim
upravljanjem migracijske politike, kar bi
pomenilo večjo povezanost migracijske
politike EU z njeno zunanjo politiko;
poziva Komisijo, naj pri obravnavi
posameznikov, ki v EU iščejo zaščito pred
vojno in preganjanjem, še bolj razvije
instrumente za pristop, temelječ na
človekovih pravicah;

19. zavrača evropsko agendo o migracijah,
ki jo je pripravila Komisija, ter ustrezne
zakonodajne in z njimi povezane predloge
za javnofinančne prilagoditve v letih 2015
in 2016;
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Predlog spremembe 44
Marine Le Pen
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 20
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

20. je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih
dogodkov v Sredozemlju in na
zahodnobalkanski poti, kjer je rekordno
število migrantov z neurejenim statusom
prečkalo meje EU, kar za Evropo in njene
države članice predstavlja izziv brez
primere, na katerega se mora Evropa
skupaj in odločno odzvati; podpira
ukrepe, ki jih je predlagala Komisija, in
poziva države članice, naj jih hitro
sprejmejo in začnejo izvajati; poudarja, da
bi bilo treba več pozornosti nameniti že
obstoječim pobudam Komisije, zlasti
predlogom o premestitvah in ponovnih
naselitvah, saj mehanizem nujnih
premestitev, ki je bil sprožen v korist
Italije in Grčije, ni rešitev za dolgoročni
izziv, ki ga predstavlja pritisk na azilne
sisteme, temveč bolj preizkus v okviru
priprav na prihodnji zakonodajni predlog
o stalnem programu za premestitve, ki se
bo sprožil v primerih množičnih prihodov;
poziva Komisijo, naj uvede potreben
program, ki je bil zasnovan posebej za
množični prihod; hkrati poudarja, da je
treba pospešiti obdelavo prošenj za azil in
vračanje tistih, katerih prošnje so bile

20. je globoko zaskrbljen zaradi nedavnih
dogodkov v Sredozemlju in na
zahodnobalkanski poti, kjer je rekordno
število nezakonitih migrantov prečkalo
meje EU, kar za Evropo in njene države
članice predstavlja izziv brez primere;
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zavrnjene; izraža podporo pristopu
„kritičnih točk“, ki je bil napovedan v
agendi o migracijah in je namenjen
krepitvi operativne podpore ob prihodu
prosilcev, vključno z registracijo in
začetno obdelavo zahtevkov, tudi za tiste,
ki ne potrebujejo zaščite; zavrača vse
ukrepe, ki bi dejansko ponovno uvedli
nadzor meje in s tem ogrozili schengensko
območje;
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Predlog spremembe 45
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 82
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

82. ugotavlja pomen sporazuma o
čezatlantskem partnerstvu na področju
trgovine in naložb; opozarja Komisijo na
pomen sodelovanja, preglednosti in
izmenjave informacij s Parlamentom med
celotnim postopkom;

82. zavrača sporazum o čezatlantskem
partnerstvu za trgovino in naložbe;
opozarja Komisijo na pomen sodelovanja,
preglednosti in izmenjave informacij s
Parlamentom;
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Predlog spremembe 46
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 89
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

89. pozdravlja sprejetje evropske agende za
varnost za obdobje 2015–2020 in
prednostne naloge, določene na področjih
boja proti terorizmu, čezmejnega
organiziranega kriminala in kibernetskega
kriminala, ter v celoti podpira zavezo
Komisije v zvezi s strategijo notranje
varnosti, in sicer da bo pomagala
obravnavati grožnje za notranjo varnost
držav članic, povezane s tujimi borci in
terorizmom; poudarja, da se mora EU
soočiti s čedalje večjo grožnjo terorizma na
domačih tleh, ki jo predstavljajo „tuji
borci“, tj. posamezniki, ki potujejo v
državo, ki ni njihova država bivanja ali
državljanstva, da bi izvedli, načrtovali ali
pripravili teroristična dejanja oziroma
izvajali teroristično urjenje ali se ga
udeležili, tudi v oboroženih spopadih; se
strinja, da bi morala biti prednostna naloga
EU preprečiti radikalizacijo; obžaluje, da
agenda ne vsebuje konkretnejših ukrepov;

89. pozdravlja sprejetje evropske agende za
varnost za obdobje 2015–2020 in
prednostne naloge, določene na področjih
boja proti terorizmu, čezmejnega
organiziranega kriminala in kibernetskega
kriminala, ter v celoti podpira zavezo
Komisije v zvezi s strategijo notranje
varnosti, in sicer da bo pomagala
obravnavati grožnje za notranjo varnost
držav članic, povezane s tujimi borci in
terorizmom; poudarja, da se mora EU
soočiti s čedalje večjo grožnjo terorizma na
domačih tleh, ki jo predstavljajo
islamistični „tuji borci“, tj. posamezniki, ki
potujejo v državo, ki ni njihova država
bivanja ali državljanstva, da bi izvedli,
načrtovali ali pripravili teroristična dejanja
oziroma izvajali teroristično urjenje ali se
ga udeležili, tudi v oboroženih spopadih; se
strinja, da bi morala biti prednostna naloga
EU preprečiti radikalizacijo; obžaluje, da
agenda ne vsebuje konkretnejših ukrepov;
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Predlog spremembe 47
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 90
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

90. poziva Komisijo, naj z okrepitvijo
kontrol na zunanjih mejah, bolj
sistematičnim in učinkovitim preverjanjem
potovalnih dokumentov, bojem proti
nezakoniti trgovini z orožjem in uporabi
lažnih identifikacijskih dokumentov ter z
opredelitvijo področij tveganja onemogoči
gibanje posameznih teroristov; pričakuje
nov predlog Komisije za sveženj ukrepov o
pametnih mejah;

90. poziva Komisijo, naj z okrepitvijo
kontrol na zunanjih mejah, bolj
sistematičnim in učinkovitim preverjanjem
potovalnih dokumentov, bojem proti
nezakoniti trgovini z orožjem in uporabi
lažnih identifikacijskih dokumentov ter z
opredelitvijo področij tveganja in tako, da
državam članicam omogoči, da ščitijo
notranje meje, onemogoči gibanje
posameznih teroristov; pričakuje nov
predlog Komisije za sveženj ukrepov o
pametnih mejah;
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Amendment 48
Marine Le Pen, Lorenzo Fontana
v imenu skupine ENF
Skupni predlog resolucije
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE
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o delovnem programu Komisije za leto 2016
Skupni predlog resolucije
Odstavek 101
Skupni predlog resolucije

Predlog spremembe

101. ponovno poziva k celostnemu in
globalnemu pristopu k azilni in
migracijski politiki; poudarja, da je treba
prosilcem za azil zagotoviti varnost pri
postopku za pridobitev statusa begunca in
jim omogočiti, da v EU pripotujejo po
varnih poteh, in sicer tako, da se odpravijo
temeljni vzroki za nedovoljene migracije, z
učinkovitim bojem proti tihotapcem
migrantov, okrepitvijo solidarnosti in
delitvijo odgovornosti med vse države
članice; soglaša, da je treba migracije
povezati z zunanjo politiko EU prek
sodelovanja z državami izvora in tranzita;
pozdravlja predlog Komisije o nudenju
človekoljubne pomoči; poudarja, da je
treba v zvezi z nedavnimi tragičnimi
dogodki v Sredozemlju sprejeti nadaljnje
ukrepe, da bi preprečili izgubo življenj v
morju; poziva k soočanju s srednje in
dolgoročnimi izzivi in oblikovanju
celovitega odziva, kot je opredeljeno v
evropski agendi o migracijah; poudarja,
da bi bilo treba revidirati direktivo o
modri karti, da bi dopuščala možnost
zakonite migracije v EU;

101. poziva države članice, naj okrepijo
svojo azilno politiko in politiko
priseljevanja; poudarja, da je treba
prosilcem za azil zagotoviti varnost pri
postopku za pridobitev statusa begunca v
njihovi lastni regiji in jim omogočiti, da v
EU pripotujejo po varnih poteh, in sicer
tako, da se odpravijo temeljni vzroki za
nedovoljene migracije, z učinkovitim
bojem proti tihotapcem migrantov;
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