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29.5.2018 A8-0180/66 

Ändringsförslag  66 

Elisabetta Gardini 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

En civilskyddsmekanism för unionen 

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

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 14 – led b – led i 

Beslut 1313/2013/EU 

Artikel 21 – punkt 2 – led c – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

ii) 75 % av de stödberättigande 

kostnaderna vid reparation. 

ii) 75 % av de stödberättigande 

kostnaderna vid reparation, vilka inte ska 

överstiga 40 % av 

anskaffningskostnaderna. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Ändringsförslag  67 

Elisabetta Gardini 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

En civilskyddsmekanism för unionen 

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

Förslag till beslut 

Artikel 1 – led 16 

Beslut 1313/2013/EU 

Artikel 26 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Synergieffekter och 

komplementaritet med andra 

unionsinstrument ska eftersträvas, såsom 

instrument till stöd för sammanhållning, 

landsbygdsutveckling, forskning, hälso- 

och sjukvård samt migrations- och 

säkerhetspolitik. Vid insatser i samband 

med humanitära kriser i tredjeländer ska 

kommissionen säkerställa 

komplementaritet och samstämmighet 

mellan de åtgärder som finansieras enligt 

detta beslut och de åtgärder som 

finansieras enligt förordning (EG) nr 

1257/96.” 

2. Synergieffekter, komplementaritet 

och ökad samordning med andra 

unionsinstrument ska utvecklas, såsom 

instrument till stöd för sammanhållning, 

däribland Europeiska unionens 

solidaritetsfond, landsbygdsutveckling, 

forskning, hälso- och sjukvård samt 

migrations- och säkerhetspolitik, utan att 

det innebär någon omfördelning av medel 

från dessa områden. Vid insatser i 

samband med humanitära kriser i 

tredjeländer ska kommissionen säkerställa 

komplementaritet och samstämmighet 

mellan de åtgärder som finansieras enligt 

detta beslut och de åtgärder som 

finansieras enligt förordning (EG) nr 

1257/96, och ska samtidigt respektera den 

distinkta och oberoende karaktären hos 

åtgärderna och deras finansiering och se 

till att de är i överensstämmelse med det 

europeiska samförståndet om humanitärt 

bistånd. De berörda medlemsstaterna ska 

dock även fortsättningsvis ha sista ordet 

vad gäller användningen av nationella 

experter.” 

Or. en 
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