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30.9.2015 A8-0260/3 

Amendamentul 3 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 
 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 

adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 
COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD) 

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 într-un mod 
singular de politicile Comisiei și ale 
Băncii Centrale Europene. Aceste politici 
au 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. 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Amendamentul 4 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 
adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Aceste măsuri temporare și 
excepționale ar trebui să se aplice 
exclusiv Greciei și nu ar trebui să fie 
extinse la alte state membre. 
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30.9.2015 A8-0260/5 

Amendamentul 5 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 
adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Aceste măsuri de urgență nu pot să 
compenseze absența unei politici de ieșire 
coordonată a Greciei din zona euro, 
singura posibilitate pentru ca țara să 
depășească criza de lichiditate care o face 
incapabilă să cofinanțeze programele în 
cauză. 
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30.9.2015 A8-0260/6 

Amendamentul 6 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 
adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

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

Propunere de regulament 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Pentru a preveni ca măsurile 
specifice de urgență să fie deturnate în 
favoarea finanțării infrastructurilor de 
primire a migranților ilegali, nu ar trebui 
să fie posibilă acordarea de prefinanțări 
inițiale suplimentare pentru acțiuni sau 
investiții care vizează sau au ca efect 
facilitarea trecerii și stabilirii migranților 
ilegali în spațiul Schengen. 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Amendamentul 7 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 
adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

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

Propunere de regulament 

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 și 
temporar al sprijinului necesar, prezentul 
regulament ar trebui să intre în vigoare 
imediat. 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Amendamentul 8 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 
adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
Articolul 134 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prefinanțarea inițială suplimentară nu se 
aplică programelor sprijinite în temeiul 

obiectivului de cooperare teritorială 
europeană și nici alocării specifice pentru 
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor. 

Prefinanțarea inițială suplimentară nu se 
aplică programelor sprijinite în temeiul 

obiectivului de cooperare teritorială 
europeană sau alocării specifice pentru 
Inițiativa privind ocuparea forței de muncă 

în rândul tinerilor și nici oricărui alt 
program sau investiție care vizează 
facilitarea primirii și stabilirii pe perioadă 
nedeterminată a migranților ilegali pe 
teritoriul Greciei și în spațiul Schengen. 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Amendamentul 9 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 
adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
Articolul 152 – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. Măsurile adoptate în cazul Greciei au 
un caracter temporar și acestea nu pot în 
niciun caz să stea la baza unor cereri de 
creștere a ratei de cofinanțare a 
programelor pentru perioada 2014-2020 
prezentate de Grecia sau de un alt stat 
membru. 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Amendamentul 10 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 
adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
Articolul 152 – alineatul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5b. Grecia ia măsurile necesare pentru a-
și stabiliza situația bugetară cu scopul de 
a garanta caracterul temporar și 
excepțional al măsurilor specifice. Aceste 
măsuri pot include și ieșirea coordonată 
din zona euro. 
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30.9.2015 A8-0260/11 

Amendamentul 11 

Steeve Briois 

în numele Grupului ENF 

 

Raport A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene în ceea ce privește 
adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia 

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

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
Articolul 152 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Grecia prezintă modul de funcționare al 
acestui mecanism înainte de a primi orice 
finanțare suplimentară. 

Or. fr 

 


