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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

30.9.2015 A8-0260/3 

Τροπολογία  3 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 

των πολιτικών που ακολούθησαν η 
Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα κατά τρόπο µοναδικό. Οι 
πολιτικές αυτές οδήγησαν 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. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Τροπολογία  4 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 1α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (1 α) Αυτά τα προσωρινά και έκτακτα 
µέτρα πρέπει να εφαρµοστούν 
αποκλειστικά στην Ελλάδα και δεν θα 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να 
επεκταθούν σε άλλα κράτη µέλη. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/5 

Τροπολογία  5 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 3α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (3 α) Τα έκτακτα αυτά µέτρα δεν θα 
µπορέσουν να αντισταθµίσουν την 
απουσία µιας πολιτικής συντονισµένης 
εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του 
ευρώ, που είναι η µοναδική έκβαση  
προκειµένου η χώρα να ξεφύγει από την 
κρίση ρευστότητας που τη φέρνει σε 
αδυναµία να συγχρηµατοδοτήσει τα 
σχετικά προγράµµατα. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/6 

Τροπολογία  6 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 5α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (5 α) Προκειµένου να αποτραπεί το 
ενδεχόµενο εκτροπής των ειδικών 
επειγόντων µέτρων υπέρ της 
χρηµατοδότησης υποδοµών υποδοχής 
των λαθροµεταναστών, καµιά πρόσθετη 
αρχική προχρηµατοδότηση δεν θα έπρεπε 
να χορηγείται για δράσεις ή επενδύσεις 
που αποβλέπουν ή έχουν ως αποτέλεσµα 
τη διευκόλυνση της διέλευσης και της 
εγκατάστασης λαθροµεταναστών στον 
χώρο Σένγκεν. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Τροπολογία  7 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 6 

 

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 και 
προσωρινού χαρακτήρα της στήριξης που 
απαιτείται, ο παρών κανονισµός θα πρέπει 

να τεθεί σε ισχύ αµέσως. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Τροπολογία  8 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 1 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

Άρθρο 134, παράγραφος 1α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η πρόσθετη αρχική προχρηµατοδότηση 

δεν εφαρµόζεται σε προγράµµατα στο 

πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας, ούτε στα ειδικά 

κονδύλια για την πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων. 

Η πρόσθετη αρχική προχρηµατοδότηση 

δεν εφαρµόζεται σε προγράµµατα στο 

πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής 

εδαφικής συνεργασίας, ούτε στα ειδικά 

κονδύλια για την πρωτοβουλία για την 

απασχόληση των νέων, ούτε σε  
οποιοδήποτε άλλο πρόγραµµα ή επένδυση 
αποβλέπει στη διευκόλυνση της υποδοχής 
και της εγκατάστασης λαθροµεταναστών 
στην ελληνική επικράτεια και στον χώρο 
Σένγκεν. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Τροπολογία  9 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

Άρθρο 152, παράγραφος 5α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  5 α. Τα µέτρα που εγκρίθηκαν για την 
Ελλάδα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και 
δεν µπορούν σε καµιά περίπτωση να 
αποτελέσουν βάση για αιτήµατα που 
έχουν ως αντικείµενο την αύξηση του 
ποσοστού συγχρηµατοδότησης για τα 
προγράµµατα 2014-2020 που έχουν 
παρουσιαστεί από την Ελλάδα ή από άλλο 
κράτος µέλος. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Τροπολογία  10 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

Άρθρο 152, παράγραφος 5β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  5 β. Η Ελλάδα λαµβάνει τις αναγκαίες 
πρόνοιες για να σταθεροποιήσει τη 
δηµοσιονοµική της κατάσταση 
προκειµένου να εγγυηθεί τον προσωρινό 
και έκτακτο χαρακτήρα αυτών των 
ειδικών µέτρων. Οι εν λόγω πρόνοιες 
µπορούν ιδίως να µετουσιωθούν σε 
συντονισµένη έξοδο από τη ζώνη του 
ευρώ. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/11 

Τροπολογία  11 

Steeve Briois 

εξ ονόµατος της Οµάδας ENF 

 

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 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σηµείο 2 

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 

Άρθρο 152, παράγραφος 6, εδάφιο 1α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Η Ελλάδα παρουσιάζει τον τρόπο 
λειτουργίας αυτού του µηχανισµού πριν 
από οποιαδήποτε αποδοχή πρόσθετης 
χρηµατοδότησης. 

Or. fr 

 

 


