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30.9.2015 A8-0260/3 

Ændringsforslag  3 

Steeve Briois 

for EFD-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 1 

 

 

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 på en måde, der er uden 

sidestykke, ramt af virkningerne af de 

politikker, der er ført af Kommissionen og 

Den Europæiske Centralbank. Disse 

politikker 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. fr 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Ændringsforslag  4 

Steeve Briois 

for EFD-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 1 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Disse midlertidige og ekstraordinære 

foranstaltninger bør udelukkende 

anvendes for Grækenland og bør ikke 

kunne udvides til at omfatte andre 

medlemsstater.  

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/5 

Ændringsforslag  5 

Steeve Briois 

for EFD-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 3 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Disse nødforanstaltninger kan ikke 

opveje manglen på en koordineret politik 

for Grækenlands udtræden af 

euroområdet, der er den eneste måde, 

hvorpå landet kan komme ud af den 

likviditetskrise, der gør det ude af stand til 

at samfinansiere de pågældende 

programmer. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/6 

Ændringsforslag  6 

Steeve Briois 

for EFD-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 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) For at undgå, at de særlige 

nødforanstaltninger bliver anvendt til 

finansiering af modtagefaciliteter for 

ulovlige migranter, bør der ikke kunne 

ydes nogen yderligere første 

forfinansiering til aktioner eller 

investeringer, der letter illegale 

migranters adgang til og etablering i 

Schengenområdet. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Ændringsforslag  7 

Steeve Briois 

for EFD-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 og 

midlertidige karakter af den nødvendige 

støtte bør denne forordning træde i kraft 

øjeblikkeligt. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Ændringsforslag  8 

Steeve Briois 

for EFD-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 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1303/2013 

Artikel 134 – stk. 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den supplerende første forfinansiering 

finder ikke anvendelse på programmer 

under målet om europæisk territorialt 

samarbejde eller på den specifikke tildeling 

til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. 

Den supplerende første forfinansiering 

finder ikke anvendelse på programmer 

under målet om europæisk territorialt 

samarbejde eller på den specifikke tildeling 

til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, ej 

heller på programmer eller investeringer, 

der sigter mod at lette modtagelsen og 

etableringen af ulovlige migranter på 

græsk område og i Schengenområdet på 

ubestemt tid. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Ændringsforslag  9 

Steeve Briois 

for EFD-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 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 1303/2013 

Artikel 152 – stk. 5 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. De foranstaltninger, der er vedtaget 

for Grækenland, er af midlertidig 

karakter, og kan under ingen 

omstændigheder danne grundlag for 

anmodninger om forhøjelse af 

medfinansieringssatserne for 2014-2020-

programmerne fra Grækenland eller fra 

nogen anden medlemsstat. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Ændringsforslag  10 

Steeve Briois 

for EFD-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 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 1303/2013 

Artikel 152 – stk. 5 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b. Grækenland træffer alle nødvendige 

foranstaltninger for at stabilisere den 

budgetmæssige situation i landet for at 

garantere de særlige foranstaltningers 

midlertidige og ekstraordinære karakter. 

Disse foranstaltninger kan navnlig 

omfatte en koordineret udtræden af 

euroområdet. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/11 

Ændringsforslag  11 

Steeve Briois 

for EFD-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 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 1303/2013 

Artikel 152 – stk. 6 – afsnit 1 a (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Grækenland forelægger modus operandi 

for denne mekanisme, inden landet 

modtager supplerende finansiering. 

Or. fr 

 


