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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

30.9.2015 A8-0260/3 

Muudatusettepanek  3 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 

 
 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(1) Finantskriisi tagajärjed on mõjunud 

Kreekale erakordselt raskelt. Kriis on 
tekitanud Kreekas aastate vältel jätkuvalt 
negatiivse majanduskasvu, mis on 
omakorda toonud kaasa suure 
likviidsuspuudujäägi, samuti napib riigi 
vahendeid majanduse jätkusuutliku 
elavnemise soodustamiseks vajalikeks 
investeeringuteks. See on tekitanud 
erandliku olukorra, mille lahendamiseks on 
vaja võtta erimeetmeid. 

(1) Komisjoni ja Euroopa Keskpanga 

poliitika tagajärjed on tabanud Kreekat 
erakordselt raskelt. See poliitika on 
tekitanud Kreekas aastate vältel jätkuvalt 
negatiivse majanduskasvu, mis on 
omakorda toonud kaasa suure 
likviidsuspuudujäägi, samuti napib riigi 
vahendeid majanduse jätkusuutliku 
elavnemise soodustamiseks vajalikeks 
investeeringuteks. See on tekitanud 
erandliku olukorra, mille lahendamiseks on 
vaja võtta erimeetmeid. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Muudatusettepanek  4 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 1 a (uus) 

 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (1 a) Neid ajutisi erakorralisi meetmeid 

kohaldatakse ainult Kreeka suhtes ja neid 

ei laiendata teistele liikmesriikidele. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/5 

Muudatusettepanek  5 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 3 a (uus) 

 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Need erakorralised meetmed ei 

korva asjaolu, et puudu on Kreeka 

euroalast lahkumise koordineeritud 

poliitika – riigi jaoks ainuke võimalus 

väljuda likviidsuskriisist, mis ei võimalda 

tal asjaomaseid programme 

kaasrahastada. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/6 

Muudatusettepanek  6 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 a (uus) 

 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (5 a) Vältimaks hädaolukorra 

erimeetmete väärkasutamist 

ebaseaduslike rändajate vastuvõturajatiste 

rahastamiseks, ei tohiks võimaldada 

täiendavaid esialgseid eelmakseid mis 

tahes meetmetele või investeeringutele, 

mille eesmärk või tulem on hõlbustada 

ebaseaduslike rändajate sisenemist 

Schengeni alale ja sinna elama jäämist. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Muudatusettepanek  7 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 6 

 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(6) Vajatava toetuse pakilisust arvesse 
võttes peaks käesolev määrus jõustuma 
viivitamata. 

(6) Vajatava toetuse pakilisust ja ajutisust 
arvesse võttes peaks käesolev määrus 
jõustuma viivitamata. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Muudatusettepanek  8 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 1 

Määrus (EL) nr 1303/2013 
Artikkel 134 – lõige 1 a (uus) 
 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Täiendavad esialgsed eelmaksed ei laiene 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames toimuvatele programmidele ega 
noorte tööhõive algatuse sihtotstarbelistele 
assigneeringutele. 

Täiendavad esialgsed eelmaksed ei laiene 
Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi 
raames toimuvatele programmidele, noorte 
tööhõive algatuse sihtotstarbelistele 
assigneeringutele ega mis tahes 

programmile või investeeringutele, et 

hõlbustada ebaseaduslike rändajate 

vastuvõttu Kreeka territooriumile ja 

Schengeni alale ning sinna piiramata 

ajaks elama jäämist. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Muudatusettepanek  9 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 1303/2013 
Artikkel 152 – lõige 5 a (uus) 
 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 a. Kreekaga seoses vastu võetud 

meetmed on ajutised ja need saa ühelgi 

tingimusel olla aluseks Kreeka või muu 

liikmesriigi poolt esitatud taotlustele 

suurendada ajavahemikuks 2014–2020 

ette nähtud programmide 

kaasrahastamismäära. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Muudatusettepanek  10 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 1303/2013 
Artikkel 152 – lõige 5 b (uus) 
 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 5 b. Kreeka võtab vajalikud meetmed oma 

eelarvepositsiooni stabiliseerimiseks, 

tagamaks et erimeetmed jäävad ajutiseks 

ja erakorraliseks. Meetmed võivad 

hõlmata ka koordineeritud lahkumist 

euroalast. 

Or. fr 

 

 



 

AM\1074257ET.doc  PE568.454v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 
30.9.2015 A8-0260/11 

Muudatusettepanek  11 

Steeve Briois 

fraktsiooni ENF nimel 
 
Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 2 

Määrus (EL) nr 1303/2013 
Artikkel 152 – lõige 6 – taane 1 a (uus) 
 
 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Enne täiendava rahastuse vastuvõtmist 

esitab Kreeka ülevaate sellest, kuidas 

mehhanism toimib. 

Or. fr 

 


