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29.5.2018 A8-0180/66 

Pozměňovací návrh  66 

Elisabetta Gardini 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanismus civilní ochrany Unie 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 – písm. b – bod i 

Rozhodnutí 1313/2013/EU 

Čl. 21 – odst. 2 – písm. c – pododstavec 2 – bod ii 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) 75 % způsobilých nákladů v 

případě opravy. 

ii) 75 % způsobilých nákladů v 

případě opravy, které nepřekročí 40 % 

nákladů na pořízení. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Pozměňovací návrh  67 

Elisabetta Gardini 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanismus civilní ochrany Unie 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Návrh rozhodnutí 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 

Rozhodnutí 1313/2013/EU 

Čl. 26 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Je třeba usilovat o propojenost a 

komplementárnost s jinými nástroji Unie, 

jako jsou nástroje na podporu soudržnosti, 

rozvoje venkova, výzkumu, zdraví, jakož i 

migrační a bezpečnostní politiky. V 

případě reakce na humanitární krize ve 

třetích zemích zajistí Komise doplňkovost 

a soudržnost opatření financovaných na 

základě tohoto rozhodnutí a opatření 

financovaných na základě nařízení (ES) 

č. 1257/96.“ 

2. Rozvíjí se propojenost, 

komplementárnost a zvýšená koordinace s 

jinými nástroji Unie, jako jsou nástroje na 

podporu soudržnosti – mj. Fond solidarity 

Evropské unie –, rozvoje venkova, 

výzkumu, zdraví, jakož i migrační a 

bezpečnostní politiky, aniž by to vedlo k 

převádění prostředků z těchto oblastí 

jinam. V případě reakce na humanitární 

krize ve třetích zemích zajistí Komise 

doplňkovost a soudržnost opatření 

financovaných na základě tohoto 

rozhodnutí a opatření financovaných na 

základě nařízení (ES) č. 1257/96, přičemž 

bude respektovat samostatnou a 

nezávislou povahu těchto opatření a jejich 

financování a zajistí, že budou v souladu s 

Evropským konsensem o humanitární 

pomoci. Právo konečného rozhodnutí 

ohledně nasazování národních odborníků 

musí být v každém případě ponecháno 

dotčenému členskému státu. 

Or. en 

 

 


