
 

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

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

30.9.2015 A8-0260/1 

Τροπολογία  1 

Bill Etheridge 

εξ ονόµατος της Οµάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Κοινές διατάξεις για τα ευρωπαϊκά  διαρθρωτικά  και επενδυτικά ταµεία: ειδικά µέτρα για 

την Ελλάδα 

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

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(1) Η Ελλάδα έχει πληγεί από τις συνέπειες 

της χρηµατοπιστωτικής κρίσης κατά 
τρόπο µοναδικό. Η κρίση οδήγησε σε 

σταθερά αρνητικά ποσοστά µεγέθυνσης 

του ΑΕΠ στην Ελλάδα επί σειρά ετών, 

γεγονός που, µε τη σειρά του, προκάλεσε 

σοβαρά προβλήµατα ρευστότητας και 

έλλειψη διαθέσιµων δηµόσιων πόρων για 

τις δηµόσιες επενδύσεις που απαιτούνται 

για την προώθηση µιας βιώσιµης 

ανάκαµψης. Το γεγονός αυτό δηµιούργησε 

µια έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να 

αντιµετωπιστεί µε συγκεκριµένα µέτρα. 

(1) Η Ελλάδα έχει πληγεί από τις συνέπειες 

της χρηµατοπιστωτικής κρίσης και από τα 
µέτρα λιτότητας που επέβαλε η ΕΕ. Η 

κρίση και τα µέτρα λιτότητας που 
επέβαλε η ΕΕ οδήγησε σε σταθερά 
αρνητικά ποσοστά µεγέθυνσης του ΑΕΠ 

στην Ελλάδα επί σειρά ετών, γεγονός που, 

µε τη σειρά του, προκάλεσε σοβαρά 

προβλήµατα ρευστότητας και έλλειψη 

διαθέσιµων δηµόσιων πόρων για τις 

δηµόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για 

την προώθηση µιας βιώσιµης ανάκαµψης. 

Το γεγονός αυτό δηµιούργησε µια έκτακτη 

κατάσταση, η οποία πρέπει να 

αντιµετωπιστεί µε συγκεκριµένα µέτρα. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) ∆εδοµένου του επείγοντος χαρακτήρα 

της στήριξης που απαιτείται, ο παρών 

κανονισµός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ 

αµέσως. 

(6) ∆εδοµένου του επείγοντος χαρακτήρα 

της στήριξης που απαιτείται, ο παρών 

κανονισµός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ 

αµέσως. Θα πρέπει επίσης να δοθεί στην 
Ελλάδα η δυνατότητα να εξετάσει όλες 
τις επιλογές για να διορθώσει τη 
χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. Στις 
επιλογές αυτές πρέπει να περιλαµβάνεται 
και το να επιτρέψει η ΕΕ την έξοδο από 
την Ευρωζώνη και να προβλέψει τις 
σχετικές ρυθµίσεις. 
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