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29.5.2018 A8-0180/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

Elisabetta Gardini 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 14 – písmeno b – bod i 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 21 – odsek 2 – písmeno c – pododsek 2 – bod ii 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

ii) 75 % oprávnených nákladov 

v prípade opravy. 

ii) 75 % oprávnených nákladov 

v prípade opravy, ktorých výška 

nepresiahne 40 % nákladov na  

nadobudnutie; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

Elisabetta Gardini 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany 

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

Návrh rozhodnutia 

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 

Rozhodnutie 1313/2013/EÚ 

Článok 26 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Treba sa usilovať o synergiu 

a komplementárnosť s inými nástrojmi 

Únie, ako sú nástroje na podporu 

súdržnosti, rozvoja vidieka, výskumu, 

zdravia, ako aj migračnej a bezpečnostnej 

politiky. Komisia v prípade reakcie na 

humanitárnu situáciu v tretích krajinách 

zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť 

opatrení financovaných podľa tohto 

rozhodnutia a opatrení financovaných 

podľa nariadenia (ES) č. 1257/96. 

2. Treba rozvíjať synergiu, 

komplementárnosť a väčšiu koordináciu 

s inými nástrojmi Únie, ako sú nástroje na 

podporu súdržnosti, – vrátane Fondu 

solidarity Európskej únie – rozvoja 

vidieka, výskumu, zdravia, ako aj 

migračnej a bezpečnostnej politiky, bez 

toho, aby to znamenalo opätovné 

prerozdeľovanie finančných prostriedkov 

z týchto oblastí. Komisia v prípade reakcie 

na humanitárne krízy v tretích krajinách 

zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť 

opatrení financovaných podľa tohto 

rozhodnutia a opatrení financovaných 

podľa nariadenia (ES) č. 1257/96, pričom 

bude rešpektovať osobitnú a nezávislú 

povahu opatrení a ich financovania, a to, 

aby boli v súlade s Európskym konsenzom 

o humanitárnej pomoci. Konečné slovo, 

pokiaľ ide o vyslanie národných expertov, 

však musia mať príslušné členské štáty. 

Or. en 

 

 


