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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Grækenland er på en måde, der er 

uden sidestykke, ramt af virkningerne af 

den finansielle krise. Krisen har ført til 

vedvarende negative vækstrater for BNP i 

Grækenland i en årrække, hvilket har 

forårsaget alvorlige likviditetsproblemer og 

mangel på tilgængelige offentlige midler til 

de offentlige investeringer, der er 

nødvendige for at fremme en bæredygtig 

genopretning. Dette har skabt en 

ekstraordinær situation, som bør imødegås 

med specifikke foranstaltninger. 

(1) Grækenland er ramt af virkningerne af 

den finansielle krise og de af EU pålagte 

sparepolitikker. Krisen og de af EU pålagt 

sparepolitikker har ført til vedvarende 

negative vækstrater for BNP i Grækenland 

i en årrække, hvilket har forårsaget 

alvorlige likviditetsproblemer og mangel 

på tilgængelige offentlige midler til de 

offentlige investeringer, der er nødvendige 

for at fremme en bæredygtig genopretning. 

Dette har skabt en ekstraordinær situation, 

som bør imødegås med specifikke 

foranstaltninger. 

Or. en 



 

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

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

30.9.2015 A8-0260/2 

Ændringsforslag  2 

Louise Bours 

for EFDD-Gruppen 

 

Betænkning A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for 

Grækenland  

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

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) På grund af den hastende karakter af 

den nødvendige støtte bør denne 

forordning træde i kraft øjeblikkeligt. 

(6) På grund af den hastende karakter af 

den nødvendige støtte bør denne 

forordning træde i kraft øjeblikkeligt. 

Grækenland bør endvidere have mulighed 

for at overveje alle muligheder for at 

afhjælpe sin finansielle situation. Disse 

muligheder bør også omfatte muligheden 

for, at EU tillader og imødekommer en 

udtrædelse af euroområdet. 

Or. en 

 

 


