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BG Единство в многообразието BG 

29.5.2018 A8-0180/66 

Изменение  66 

Елизабета Гардини 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0180/2018 

Елизабета Гардини 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 

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

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 14 – буква б – подточка i 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 21 – параграф 2 – буква в – алинея 2 – подточка ii 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) 75% от допустимите разходи в 

случай на ремонт. 

ii) 75% от допустимите разходи в 

случай на ремонт, при условие че не 

надвишават 40% от разходите за 

закупуване; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Изменение  67 

Елизабета Гардини 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0180/2018 

Елизабета Гардини 

Механизъм за гражданска защита на Съюза 

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

Предложение за решение 

Член 1 – параграф 1 – точка 16 

Решение 1313/2013/ЕС 

Член 26 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Търси се полезно взаимодействие 

и взаимно допълване с други 

инструменти на Съюза, като например 

тези в подкрепа на политиките в 

областта на сближаването, развитието 

на селските райони, изследователската 

дейност, здравеопазването, както и 

миграцията и сигурността. При 

реагиране на хуманитарни кризи в трети 

държави Комисията осигурява 

взаимното допълване и съгласуваността 

на действията, финансирани съгласно 

настоящото решение, с тези, 

финансирани по силата на Регламент 

(ЕО) № 1257/96. 

2. Развива се полезно 

взаимодействие, взаимно допълване и 

увеличено координиране с други 

инструменти на Съюза, като например 

тези в подкрепа на политиките в 

областта на сближаването, 

включително фонд „Солидарност“ на 

Европейския съюз, развитието на 

селските райони, изследователската 

дейност, здравеопазването, както и 

миграцията и сигурността, без това да 

води до преразпределяне на 

средствата от тези области. При 

реагиране на хуманитарни кризи в трети 

държави Комисията осигурява 

взаимното допълване и съгласуваността 

на действията, финансирани съгласно 

настоящото решение, с тези, 

финансирани по силата на Регламент 

(ЕО) № 1257/96, като същевременно 

зачита отделния и независим 

характер на дейностите и тяхното 

финансиране и гарантира, че те са в 

съответствие с Европейския 

консенсус относно хуманитарната 

помощ. Съответната държава 

членка трябва да има обаче право да 

вземе окончателното решение 

относно използването на национални 
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