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30.9.2015 A8-0260/3 

Grozījums Nr.  3 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Finansiālās krīzes sekas Grieėiju 

skārušas nepieredzētā veidā. Krīzes dēĜ 
Grieėijā vairākus gadus pastāvīgi ir bijuši 

negatīvi IKP izaugsmes rādītāji un tādēĜ 

radušies nopietni likviditātes deficīti, kā arī 

trūkst publisku līdzekĜu, kas būtu pieejami 

ilgtspējīgas atlabšanas veicināšanai 

nepieciešamām publiskām investīcijām. 

Tādējādi izveidojusies ārkārtas situācija, 

kas jārisina ar īpašiem pasākumiem. 

(1) Komisijas un Eiropas Centrālās 
bankas īstenotās politikas sekas Grieėiju 

skārušas nepieredzētā veidā. Šīs politikas 
dēĜ Grieėijā vairākus gadus pastāvīgi ir 

bijuši negatīvi IKP izaugsmes rādītāji un 

tādēĜ radušies nopietni likviditātes deficīti, 

kā arī trūkst publisku līdzekĜu, kas būtu 

pieejami ilgtspējīgas atlabšanas 

veicināšanai nepieciešamām publiskām 

investīcijām. Tādējādi izveidojusies 

ārkārtas situācija, kas jārisina ar īpašiem 

pasākumiem. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Grozījums Nr.  4 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Šos pagaidu ārkārtas pasākumus 
būtu jāpiemēro vienīgi Grieėijai un 
nevienai citai dalībvalstij. 

Or. fr 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

30.9.2015 A8-0260/5 

Grozījums Nr.  5 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

3.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (3a) Ar šiem steidzamajiem pasākumiem 
nevar kompensēt to, ka nav izstrādāta 
politika attiecībā uz Grieėijas izstāšanos 
no eurozonas, kas ir šīs valsts vienīgā 
izeja no likviditātes krīzes, kura tai ir 
atĦēmusi spēju līdzfinansēt attiecīgās 
programmas. 
 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/6 

Grozījums Nr.  6 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Lai šos īpašos ārkārtas pasākumus 
novirzītu nelegālo migrantu uzĦemšanas 
infrastruktūras finansēšanai, papildu 
sākotnējo priekšfinansējumu nedrīkstētu 
piešėirt pasākumiem vai ieguldījumiem, 
kas paredz sekmēt nelegālo migrantu 
iekĜūšanu un iekārtošanu Šengenas zonā. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Grozījums Nr.  7 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Tā kā atbalsts ir nepieciešams 

steidzami, šai regulai būtu jāstājas spēkā 

tūlīt. 

(6) Tā kā atbalsts ir nepieciešams steidzami 

un tam ir pagaidu raksturs, šai regulai 
būtu jāstājas spēkā tūlīt. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Grozījums Nr.  8 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daĜa – 1. punkts 

Regula (ES) Nr. 1303/2013 

134. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Papildu sākotnējais priekšfinansējums 

neattiecas ne uz mērėa "Eiropas teritoriālā 

sadarbība" programmām, ne uz īpašo 

piešėīrumu Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvai. 

Papildu sākotnējais priekšfinansējums 

neattiecas ne uz mērėa "Eiropas teritoriālā 

sadarbība" programmām, ne uz īpašo 

piešėīrumu Jaunatnes nodarbinātības 

iniciatīvai, ne arī citām programmām vai 
ieguldījumiem, kas ir paredzēti, lai 
sekmētu nelegālo migrantu uzĦemšanu 
un iekārtošanu uz nenoteiktu laiku 
Grieėijas teritorijā un Šengenas zonā. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Grozījums Nr.  9 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daĜa – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 1303/2013 

152. pants – 5.a punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Grieėijai paredzētajiem pasākumiem 
ir pagaidu raksturs un tie nekādā 
gadījumā nevar būt pamatojums Grieėijas 
vai citu dalībvalstu prasībām palielināt 
līdzfinansējuma likmi programmām 
laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Grozījums Nr.  10 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daĜa – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 1303/2013 

152. pants – 5.b punkts (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.b Grieėija pieĦem nepieciešamos 
pasākumus savas budžeta situācijas 
stabilizēšanai, lai garantētu īpašo 
pasākumu pagaidu un ārkārtas raksturu. 
Šie pasākumi jo īpaši varētu būt 
koordinēta izstāšanās no eurozonas. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/11 

Grozījums Nr.  11 

Steeve Briois 

ENF grupas vārdā 

 

ZiĦojums A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieėijai paredzētie 

īpašie pasākumi 

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

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daĜa – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 1303/2013 

152. pants – 6. punkts – 1.a daĜa (jauna) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 Pirms jebkāda papildu finansējuma 
saĦemšanas Grieėija iepazīstina ar šā 
mehānisma darbību. 

Or. fr 

 

 


