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Propunere de regulament 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Grecia a fost afectată într-un mod unic 
de consecințele crizei financiare. Criza a 
condus la înregistrarea constantă a unor 

rate de creștere a PIB-ului negative în 
Grecia pe parcursul mai multor ani, ceea 

ce, la rândul său, a cauzat o lipsă acută de 
lichidități și o lipsă de fonduri publice 
disponibile pentru investițiile publice 

necesare în vederea promovării unei 
redresări durabile. Acest fapt a creat o 
situație excepțională, care trebuie abordată 
prin măsuri specifice. 

(1) Grecia a fost afectată de consecințele 
crizei financiare și de austeritatea impusă 
de UE. Criza și austeritatea impusă de UE 
a condus la înregistrarea constantă a unor 
rate de creștere a PIB-ului negative în 

Grecia pe parcursul mai multor ani, ceea 
ce, la rândul său, a cauzat o lipsă acută de 
lichidități și o lipsă de fonduri publice 

disponibile pentru investițiile publice 
necesare în vederea promovării unei 
redresări durabile. Acest fapt a creat o 
situație excepțională, care trebuie abordată 
prin măsuri specifice. 

Or. en 



 

AM\1074231RO.doc  PE568.454v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
30.9.2015 A8-0260/2 

Amendamentul 2 

Louise Bours 

în numele Grupului EFDD 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene: măsuri specifice 
referitoare la Grecia 

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 
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Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Având în vedere caracterul urgent al 
sprijinul necesar, prezentul regulament ar 

trebui să intre în vigoare imediat. 

(6) Având în vedere caracterul urgent al 
sprijinul necesar, prezentul regulament ar 

trebui să intre în vigoare imediat. Ar trebui 
să se permită Greciei și să analizeze toate 
opțiunile existente pentru a-și rectifica 
situația financiară. Aceste opțiuni ar 
trebui să includă și posibilitatea ca UE să 
permită și să creeze condițiile pentru 
ieșirea din zona euro. 

Or. en 

 

 


