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Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevat yleiset säännökset: 

Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 6. lokakuuta 2015 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, 

Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä 

säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, 

koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 

säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 

1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely) 

 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(COM(2015)0365), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan 

parlamentille (C8-0192/2015), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

3 kohdan, 

– on kuullut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa, 

– on kuullut alueiden komiteaa, 

– ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon ehdotuksen rahoituksen 

yhteensopivuudesta rahoituskehyksen kanssa, 

– ottaa huomioon neuvoston edustajan 16. syyskuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman 

sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta 

tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti, 



– ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan kirjeen, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 50 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan, 

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden 

valiokunnan lausunnon (A8-0260/2015), 

A. ottaa huomioon, että ehdotettu muutosasetus on poikkeuksellinen toimenpide, jonka 

tarkoituksena on tarjota Kreikalle välitöntä tukea ohjelmakauden 2007–2013 jäljellä 

olevasta unionin koheesiorahoituksesta ennen vuoden 2015 päättymistä, ja toteaa, että 

asetus on näin ollen hyväksyttävä kiireellisesti; 

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella; 

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 



P8_TC1-COD(2015)0160 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 6. lokakuuta 2015, 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/... antamiseksi asetuksen (EU) 

N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa 

lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2015/1839.) 

 


