
 

AM\1074257BG.doc  PE568.454v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

30.9.2015 A8-0260/3 

Изменение  3 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

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 по уникален 

начин от последиците от политиките, 

водени от Комисията и Европейската 

централна банка. Тези политики 

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. 

Or. fr
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BG Единство в многообразието BG 

 

30.9.2015 A8-0260/4 

Изменение  4 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

Предложение за регламент 

Съображение 1 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) Тези временни и извънредни мерки 

следва да се прилагат изключително 

за Гърция и не следва да е възможно 

тяхното разширяване с цел 

обхващане на други държави членки. 

Or. fr 
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BG Единство в многообразието BG 

 

30.9.2015 A8-0260/5 

Изменение  5 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) Тези спешни мерки няма да могат 

да компенсират липсата на 

съгласувана политика за излизане на 

Гърция от еврозоната, което 

представлява единствената 

възможност за страната да 

преодолее кризата на ликвидността, 

която я прави неспособна да 

съфинансира съответните програми. 

 

Or. fr
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BG Единство в многообразието BG 

 

30.9.2015 A8-0260/6 

Изменение  6 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

Предложение за регламент 

Съображение 5 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (5а) С цел да се предотврати 

злоупотребата със специфичните 

спешни мерки в полза на 

финансирането на инфраструктури 

за прием на незаконни мигранти не 

следва да е възможно отпускането на 

допълнително първоначално 

предварително финансиране за 

действия или инвестиции, имащи за 

цел или водещи до улесняването на 

преминаването и установяването на 

незаконни мигранти в Шенгенското 

пространство. 

 

 

 

Or. fr
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BG Единство в многообразието BG 

 

30.9.2015 A8-0260/7 

Изменение  7 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Предвид неотложния характер на 

необходимата подкрепа, настоящият 

регламент следва да влезе в сила 

незабавно. 

(6) Предвид неотложния и временен 

характер на необходимата подкрепа, 

настоящият регламент следва да влезе в 

сила незабавно. 

 

 

Or. fr
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BG Единство в многообразието BG 

 

30.9.2015 A8-0260/8 

Изменение  8 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Член 134, параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Допълнителното първоначално 

предварително финансиране не се 

прилага по отношение нито на програми 

по целта „Европейско териториално 

сътрудничество“, нито на специално 

разпределените средства за 

инициативата за младежка заетост. 

Допълнителното първоначално 

предварително финансиране не се 

прилага по отношение нито на програми 

по целта „Европейско териториално 

сътрудничество“, нито на специално 

разпределените средства за 

инициативата за младежка заетост, 

нито на всякакви други програми или 

инвестиции, имащи за цел да улеснят 

приема и установяването за 

неопределена продължителност на 

незаконни мигранти на гръцката 

територия или в Шенгенското 

пространство. 

 

 

Or. fr
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BG Единство в многообразието BG 

 

30.9.2015 A8-0260/9 

Изменение  9 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Член 152, параграф 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5а. Приетите по отношение на 

Гърция мерки имат временен 

характер и в никакъв случай не могат 

да представляват основание за 

искания, които да имат за цел 

увеличаването на процентите на 

съфинансиране за програмите за 

периода 2014 – 2020 г., представени от 

Гърция или от друга държава членка. 

 

 

Or. fr
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BG Единство в многообразието BG 

 

30.9.2015 A8-0260/10 

Изменение  10 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Член 152, параграф 5 б (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5б. Гърция предприема необходимите 

действия за стабилизиране на 

състоянието на своя бюджет с цел 

гарантиране на временния и 

извънреден характер на 

специфичните мерки. Тези действия 

могат по-специално да се изразят в 

съгласувано излизане от еврозоната. 

 

 

Or. fr
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BG Единство в многообразието BG 

 

30.9.2015 A8-0260/11 

Изменение  11 

Стийв Бриуа 

от името на групата ENF 

 

Доклад A8-0260/2015 

Искра Михайлова 

Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични 

мерки за Гърция 

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

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 

Член 152, параграф 6, алинея 1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Гърция представя начина на 

функциониране на този механизъм 

преди всяко получаване на 

допълнително финансиране. 

Or. fr 


