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30.9.2015 A8-0260/3 

Poprawka  3 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Kryzys finansowy wywołał w Grecji 
wyjątkowo niekorzystne skutki. 
Doprowadził do utrzymującej się 

negatywnej stopy wzrostu PKB w Grecji 

na przestrzeni wielu lat, co z kolei 

spowodowało powaŜne niedobory 

płynności oraz brak dostępnych środków 

publicznych na inwestycje publiczne 

potrzebne do pobudzenia trwałego wzrostu 

gospodarczego. Stworzyło to wyjątkową 

sytuację, której rozwiązanie wymaga 

uŜycia szczególnych środków. 

(1) Grecja ponosi szczególnie negatywne 
konsekwencje polityki prowadzonej przez 
Komisję i Europejski Bank Centralny. 
Polityka ta doprowadziła do utrzymującej 

się negatywnej stopy wzrostu PKB w 

Grecji na przestrzeni wielu lat, co z kolei 

spowodowało powaŜne niedobory 

płynności oraz brak dostępnych środków 

publicznych na inwestycje publiczne 

potrzebne do pobudzenia trwałego wzrostu 

gospodarczego. Stworzyło to wyjątkową 

sytuację, której rozwiązanie wymaga 

uŜycia szczególnych środków. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Poprawka  4 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) Te tymczasowe wyjątkowe środki 
powinny być stosowane wyłączenie wobec 
Grecji i nie naleŜy rozszerzać zakresu ich 
stosowania równieŜ na inne państwa 
członkowskie. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/5 

Poprawka  5 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (3a) Te nadzwyczajne środki nie mogą 
zrekompensować braku skoordynowanej 
polityki wystąpienia Grecji ze strefy euro, 
stanowiącej jedyne rozwiązanie 
umoŜliwiające temu państwu zmierzenie 
się z kryzysem płynnościowym, który 
sprawia, Ŝe jest ono niezdolne do 
współfinansowania odnośnych 
programów. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/6 

Poprawka  6 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) Aby zapobiec sytuacji, w której 
specjalne nadzwyczajne środki zostałyby 
niezgodnie z przeznaczeniem 
wykorzystane na finansowanie placówek 
przyjmujących nielegalnych migrantów, 
nie naleŜy przyznawać Ŝadnej dodatkowej 
kwoty wstępnych płatności na wszelkie 
działania lub inwestycje słuŜące 
ułatwieniu przepływu i osiedlania się 
migrantów w strefie Schengen lub niosące 
takie skutki. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Poprawka  7 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 6 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(6) W związku z pilnym charakterem 

pomocy niniejsze rozporządzenie powinno 

niezwłocznie wejść w Ŝycie. 

(6) W związku z pilnym i tymczasowym 

charakterem pomocy niniejsze 

rozporządzenie powinno niezwłocznie 

wejść w Ŝycie. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Poprawka  8 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 

Artykuł 134 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

Dodatkowe początkowe płatności 

zaliczkowe nie mają zastosowania do 

programów w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” ani do 

szczególnej alokacji dla Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Dodatkowe początkowe płatności 

zaliczkowe nie mają zastosowania do 

programów w ramach celu „Europejska 

współpraca terytorialna” ani do 

szczególnej alokacji dla Inicjatywy na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych, ani do 
Ŝadnego innego programu bądź inwestycji 
słuŜącej ułatwieniu przyjmowania lub 
osiedlania się na czas nieokreślony 
nielegalnych migrantów na terytorium 
Grecji i w strefie Schengen. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Poprawka  9 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 

Artykuł 152 – ustęp 5 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5a. Środki przyjęte na rzecz Grecji mają 
charakter tymczasowy i nie mogą w 
Ŝadnym razie stanowić podstawy 
wniosków mających na celu zwiększenie 
poziomu współfinansowania programów 
na lata 2014–2020 przedstawionych przez 
Grecję lub jakiekolwiek inne państwo 
członkowskie. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Poprawka  10 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 

Artykuł 152 – ustęp 5 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 5b. Grecja podejmie niezbędne kroki w 
celu ustabilizowania swojej sytuacji 
budŜetowej, aby zapewnić tymczasowy i 
wyjątkowy charakter specjalnych 
środków. Te kroki mogą się między 
innymi przekładać na skoordynowane 
wystąpienie ze strefy euro. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/11 

Poprawka  11 

Steeve Briois 

w imieniu grupy ENF 

 

Sprawozdanie A8-0260/2015 

Iskra Mihaylova 

Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: 

szczególne środki dla Grecji 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 

Rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 

Artykuł 152 – ustęp 6 – akapit -pierwszy a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 Grecja przedstawi sposób funkcjonowania 
tego mechanizmu przed otrzymaniem 
wszelkich dodatkowych środków 
finansowych. 

Or. fr 

 


