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30.9.2015 A8-0260/3 

Ändringsförslag  3 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Skäl 1 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Grekland har på ett unikt sätt drabbats 

av följderna av den finansiella krisen. 

Krisen ledde till att BNP-tillväxten i 

Grekland var negativ under ett antal år, 

vilket i sin tur förorsakade allvarliga 

likviditetsproblem och brist på offentliga 

medel till offentliga investeringar för att 

främja en hållbar återhämtning. En 

exceptionell situation har uppstått som 

måste åtgärdas med särskilda åtgärder. 

(1) Grekland har på ett unikt sätt drabbats 

av följderna av den politik som har förts 

av kommissionen och Europeiska 

centralbanken. Denna politik ledde till att 

BNP-tillväxten i Grekland var negativ 

under ett antal år, vilket i sin tur 

förorsakade allvarliga likviditetsproblem 

och brist på offentliga medel till offentliga 

investeringar för att främja en hållbar 

återhämtning. En exceptionell situation har 

uppstått som måste åtgärdas med särskilda 

åtgärder. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/4 

Ändringsförslag  4 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Skäl 1a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Dessa tillfälliga och exceptionella 

åtgärder bör enbart tillämpas på Grekland 

och bör inte kunna utsträckas till att 

omfatta andra medlemsstater. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/5 

Ändringsförslag  5 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Skäl 3a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Dessa nödåtgärder kommer inte att 

kunna kompensera för avsaknaden av en 

samordnad politik för Greklands utträde 

ur euroområdet, vilket är den enda 

möjligheten för Grekland att komma 

tillrätta med den likviditetskris som gör att 

landet inte kan samfinansiera de berörda 

programmen. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/6 

Ändringsförslag  6 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Skäl 5a (nytt) 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) För att de särskilda nödåtgärderna 

inte ska kunna användas för att 

finansiera infrastruktur för mottagande 

av irreguljära migranter bör inget 

ytterligare förskott kunna beviljas för 

åtgärder eller investeringar för att 

underlätta för irreguljära migranter att ta 

sig till och slå sig ner i Schengenområdet. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/7 

Ändringsförslag  7 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Skäl 6 
 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Mot bakgrund av att stödet behövs så 

fort som möjligt bör denna förordning 

träda i kraft omedelbart. 

(6) Mot bakgrund av att stödet är tillfälligt 

och behövs så fort som möjligt bör denna 

förordning träda i kraft omedelbart. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/8 

Ändringsförslag  8 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1 – stycke 1 
Förordning (EU) nr 1303/2013 
Artikel 134 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Det ytterligare förskottet ska inte tillämpas 

på program inom målet europeiskt 

territoriellt samarbete eller på det särskilda 

anslaget för 

ungdomssysselsättningsinitiativet. 

Det ytterligare förskottet ska inte tillämpas 

på program inom målet europeiskt 

territoriellt samarbete eller på det särskilda 

anslaget för 

ungdomssysselsättningsinitiativet. Det ska 

inte heller tillämpas på något annat 

program eller någon annan investering 

som syftar till att underlätta mottagandet 

av irreguljära migranter och deras 

permanenta bosättning på grekiskt 

territorium och i Schengenområdet. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/9 

Ändringsförslag  9 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1 – stycke 2 
Förordning (EU) nr 1303/2013 
Artikel 152 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. De åtgärder som har vidtagits för 

Grekland är tillfälliga och får inte under 

några omständigheter utgöra en grund 

för begäranden om att höja andelen 

samfinansiering för de program för 2014–

2020 som har lagts fram av Grekland eller 

någon annan medlemsstat. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/10 

Ändringsförslag  10 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1 – stycke 2 
Förordning (EU) nr 1303/2013 
Artikel 152 – punkt 5b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5b. Grekland ska vidta de åtgärder som 

krävs för att stabilisera sina offentliga 

finanser i syfte att säkerställa att de 

särskilda åtgärderna förblir tillfälliga och 

exceptionella. Sådana åtgärder kan bl.a. 

bestå i ett samordnat utträde ur 

euroområdet. 

Or. fr 
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30.9.2015 A8-0260/11 

Ändringsförslag  11 
Steeve Briois 
för ENF-gruppen 

 

Betänkande A8-0260/2015 
Iskra Mihaylova 
Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda 

åtgärder till förmån för Grekland 

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

Förslag till förordning 
Artikel 1 – led 1 – stycke 2 
Förordning (EU) nr 1303/2013 
Artikel 152 – punkt 6 – strecksats 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Grekland ska redogöra för hur denna 

mekanism fungerar innan landet erhåller 

någon ytterligare finansiering. 

Or. fr 

 

 


