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29.5.2018 A8-0180/66 

Predlog spremembe  66 

Elisabetta Gardini 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 14 – točka b – točka i 

Sklep 1313/2013/EU 

Člen 21 – odstavek 2 – točka c – pododstavek 2 – točka ii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(ii) 75 % upravičenih stroškov v 

primeru popravila. 

(ii) 75 % upravičenih stroškov v 

primeru popravila, ki ne presegajo 40 % 

stroškov nakupa; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Predlog spremembe  67 

Elisabetta Gardini 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite 

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

Predlog sklepa 

Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 

Sklep 1313/2013/EU 

Člen 26 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prizadevati si je treba za sinergije 

in komplementarnost z drugimi 

instrumenti Unije, kot so tisti, ki podpirajo 

kohezijo, razvoj podeželja, raziskave, 

zdravje ter migracijske in varnostne 

politike. Komisija v primeru odziva na 

humanitarne krize v tretjih državah 

zagotavlja komplementarnost in skladnost 

dejavnosti, ki se financirajo na podlagi tega 

sklepa, in dejavnosti, ki se financirajo v 

okviru Uredbe (ES) št. 1257/96. 

2. Vzpostaviti je treba sinergije, 

komplementarnost in večjo usklajenost z 

drugimi instrumenti Unije, kot so tisti, ki 

podpirajo kohezijo, vključno s 

Solidarnostnim skladom Evropske unije, 

razvoj podeželja, raziskave, zdravje ter 

migracijske in varnostne politike, ne da bi 

to vključevalo prerazporeditev sredstev, 

namenjenih tem območjem. Komisija v 

primeru odziva na humanitarne krize v 

tretjih državah zagotavlja 

komplementarnost in skladnost dejavnosti, 

ki se financirajo na podlagi tega sklepa, in 

dejavnosti, ki se financirajo v okviru 

Uredbe (ES) št. 1257/96, ob hkratnem 

upoštevanju posebne in neodvisne narave 

ukrepov in njihovega financiranja ter 

zagotovitvi, da so v skladu z evropskim 

soglasjem o humanitarni pomoči. Pravico 

do odločitve o uporabi nacionalnih 

strokovnjakov pa ohrani zadevna država 

članica. 

Or. en 

 

 


