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Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Гърция е засегната по уникален 

начин от последиците от финансовата 

криза. Кризата доведе до постоянни 

отрицателни темпове на растеж в 

Гърция в продължение на няколко 

години, което от своя страна доведе до 

сериозен недостиг на ликвидност и 

липса на публични средства за 

необходимите за стимулиране на 

устойчивото възстановяване публични 

инвестиции. Това доведе до 

изключителна ситуация, която трябва да 

бъде преодоляна със специфични мерки. 

(1) Гърция е засегната от последиците 

от финансовата криза и наложените 

от ЕС бюджетни ограничения. 

Кризата и наложените от ЕС 

бюджетни ограничения доведоха до 

постоянни отрицателни темпове на 

растеж в Гърция в продължение на 

няколко години, което от своя страна 

доведе до сериозен недостиг на 

ликвидност и липса на публични 

средства за необходимите за 

стимулиране на устойчивото 

възстановяване публични инвестиции. 

Това доведе до изключителна ситуация, 

която трябва да бъде преодоляна със 

специфични мерки. 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Предвид неотложния характер на 

необходимата подкрепа, настоящият 

регламент следва да влезе в сила 

незабавно. 

(6) Предвид неотложния характер на 

необходимата подкрепа, настоящият 

регламент следва да влезе в сила 

незабавно. На Гърция също трябва да 

бъде предоставена възможност да 

обмисли всички възможности за 

коригиране на финансовото ѝ 

положение. Тези възможности следва 

да включват и това, ЕС да позволи и 

приеме излизане от еврозоната. 
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