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30.9.2015 A8-0260/3 

Tarkistus  3 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(1) Finanssikriisin seuraukset ovat 

koetelleet Kreikkaa ainutlaatuisella tavalla. 

Kreikan BKT:n kasvu on sen vuoksi ollut 

jatkuvasti negatiivinen useiden vuosien 

ajan, mistä on ollut seurauksena vakavia 

maksuvalmiusvajeita ja pulaa julkisista 

varoista, joilla voitaisiin tehdä kestävän 

elpymisen edistämiseksi tarvittavia julkisia 

investointeja. Näin on muodostunut 

poikkeuksellinen tilanne, jonka 

ratkaisemiseksi on toteutettava erityisiä 

toimenpiteitä. 

(1) Komission ja Euroopan keskuspankin 

toimintalinjojen aiheuttamat seuraukset 

ovat koetelleet Kreikkaa ainutlaatuisella 

tavalla. Nämä toimintalinjat ovat 

johtaneet siihen, että Kreikan BKT:n 

kasvu on ollut jatkuvasti negatiivinen 

useiden vuosien ajan, mistä on ollut 

seurauksena vakavia maksuvalmiusvajeita 

ja pulaa julkisista varoista, joilla voitaisiin 

tehdä kestävän elpymisen edistämiseksi 

tarvittavia julkisia investointeja. Näin on 

muodostunut poikkeuksellinen tilanne, 

jonka ratkaisemiseksi on toteutettava 

erityisiä toimenpiteitä. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Tarkistus  4 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (1 a) Näitä väliaikaisia ja poikkeuksellisia 

toimenpiteitä olisi sovellettava ainoastaan 

Kreikkaan eikä niitä pitäisi voida 

laajentaa muihin jäsenvaltioihin. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/5 

Tarkistus  5 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (3 a) Nämä kiireelliset toimenpiteet eivät 

voi korvata toimintapolitiikkaa, jonka 

tarkoituksena on Kreikan irtaantuminen 

euroalueesta koordinoidulla tavalla, joka 

on ainoa ratkaisu sille, että maa pääsee 

eroon maksuvalmiuskriisistä, joka estää 

sitä yhteisrahoittamasta kyseisiä ohjelmia. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/6 

Tarkistus  6 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 (5 a) Jotta estetään se, että näitä 

kiireellisiä erityistoimenpiteitä käytetään 

laittomien muuttajien 

vastaanottoinfrastruktuurin 

rahoittamiseen, mitään ylimääräistä 

ensimmäistä ennakkomaksua ei pitäisi 

myöntää toimiin tai investointeihin, joiden 

tarkoituksena tai vaikutuksena on 

helpottaa laittomien muuttajien 

asettautumista Schengen-alueella. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Tarkistus  7 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

Johdanto-osan 6 kappale 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

(6) Koska tuen tarve on kiireellinen, tämän 

asetuksen olisi tultava voimaan 

välittömästi. 

(6) Koska tuen tarve on kiireellinen ja 

väliaikainen, tämän asetuksen olisi tultava 

voimaan välittömästi. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Tarkistus  8 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1303/2013 

134 artikla – 1 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

Ylimääräistä ensimmäistä ennakkomaksua 

ei sovelleta Euroopan alueellinen yhteistyö 

-tavoitteen mukaisiin ohjelmiin eikä 

nuorisotyöllisyysaloitteen 

erityismäärärahoihin. 

Ylimääräistä ensimmäistä ennakkomaksua 

ei sovelleta Euroopan alueellinen yhteistyö 

-tavoitteen mukaisiin ohjelmiin eikä 

nuorisotyöllisyysaloitteen 

erityismäärärahoihin eikä muihin 

ohjelmiin tai investointeihin, joiden 

tarkoituksena on helpottaa laittomien 

muuttajien vastaanottoa ja pysyvää 

asettautumista Kreikan alueella ja 

Schengen-alueella. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Tarkistus  9 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1303/2013 

152 artikla – 5 a kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 a. Kreikkaa koskevat toimenpiteet ovat 

väliaikaisia eivätkä ne voi missään 

tapauksessa toimia perustana Kreikan tai 

jonkin muun jäsenvaltion kaudelle 2014–

2020 esittämien ohjelmien 

yhteisrahoituksen lisäämispyynnöille. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Tarkistus  10 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1303/2013 

152 artikla – 5 b kohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 5 b. Kreikan on toteutettava tarvittavat 

järjestelyt vakauttaakseen 

talousarviotilanteensa, jotta voidaan taata 

erityistoimenpiteiden väliaikainen ja 

poikkeuksellinen luonne. Nämä järjestelyt 

voivat johtaa euroalueesta irtaantumiseen 

koordinoidulla tavalla. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/11 

Tarkistus  11 

Steeve Briois 

ENF-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Eurooppalaisia rakenne- ja investointirahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen 

Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta 

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

Ehdotus asetukseksi 

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta 

Asetus (EU) N:o 1303/2013 

152 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi) 

 

 

Komission teksti Tarkistus 

 Kreikan on esitettävä tämän mekanismin 

toimintatapa ennen lisärahoituksen 

saamista. 

Or. fr 

 


