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29.5.2018 A8-0180/66 

Amendamentul  66 

Elisabetta Gardini 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b – subpunctul i 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 21 – alineatul 2 – litera c – paragraful 2 – punctul ii 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(ii) 75 % din costurile eligibile în cazul 

unei reparații. 

(ii) 75 % din costurile eligibile în cazul 

unei reparații, care nu depășesc 40 % din 

costurile de achiziție; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Amendamentul  67 

Elisabetta Gardini 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismul de protecție civilă al Uniunii 

COM(2017)0772/2 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Propunere de decizie 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 16 

Decizia 1313/2013/UE 

Articolul 26 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Se urmărește crearea de sinergii și 

complementarități cu alte instrumente ale 

Uniunii, cum ar fi cele ce sprijină politicile 

în materie de coeziune, dezvoltare rurală, 

cercetare, sănătate, precum și politicile 

privind migrația și securitatea. În cazul 

unor operațiuni de răspuns la crize 

umanitare în țări terțe, Comisia asigură 

complementaritatea și coerența acțiunilor 

finanțate în temeiul prezentei decizii cu 

acțiunile finanțate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1257/96. 

2. Se dezvoltă sinergii, 

complementarități și o coordonare 

consolidată cu alte instrumente ale 

Uniunii, cum ar fi cele care sprijină 

politicile în materie de coeziune, inclusiv 

Fondul de solidaritate al Uniunii 

Europene, de dezvoltare rurală, cercetare, 

sănătate, precum și politicile privind 

migrația și securitatea, fără să se realoce 

fondurile din domeniile respective. În 

cazul unor operațiuni de răspuns la crize 

umanitare în țări terțe, Comisia asigură 

complementaritatea și coerența acțiunilor 

finanțate în temeiul prezentei decizii cu 

acțiunile finanțate în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1257/96, și în 

același timp respectă natura distinctă și 

independentă a acțiunilor și a finanțării 

acestora și garantează că sunt în 

conformitate cu Consensul european 

privind ajutorul umanitar. Cu toate 

acestea, statul membru în cauză are 

ultimul cuvânt în ceea ce privește 

mobilizarea experților naționali. 

Or. en 

 

 


