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Ændringsforslag  66 

Elisabetta Gardini 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

EU-civilbeskyttelsesmekanisme 

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

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b – nr. i 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 1 – stk. 1 – litra c – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) 75 % af de støtteberettigede 

omkostninger i tilfælde af en reparation. 

ii) 75 % af de støtteberettigede 

omkostninger i tilfælde af en reparation, 

hvilket ikke må overstige 40 % af 

omkostningerne ved erhvervelse. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Ændringsforslag  67 

Elisabetta Gardini 

for PPE-Gruppen 

 

Betænkning A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

EU-civilbeskyttelsesmekanisme 

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

Forslag til afgørelse 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 

Afgørelse 1313/2013/EU 

Artikel 26 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Der tilstræbes synergi og 

komplementaritet med Unionens øvrige 

instrumenter såsom instrumenter, der 

støtter samhørighed, udvikling af 

landdistrikter, forskning, sundhed, samt 

migration og sikkerhedspolitikker. I 

tilfælde af en indsats i forbindelse med 

humanitære kriser i tredjelande sørger 

Kommissionen for, at der er 

komplementaritet og sammenhæng med de 

foranstaltninger, der finansieres i henhold 

til denne afgørelse og de foranstaltninger, 

der finansieres i henhold til forordning 

(EF) nr. 1257/96. 

2. Der udvikles synergi og 

komplementaritet og øget koordinering 

med Unionens øvrige instrumenter såsom 

instrumenter, der støtter samhørighed, 

herunder Den Europæiske Unions 

Solidaritetsfond, udvikling af 

landdistrikter, forskning, sundhed, samt 

migration og sikkerhedspolitikker, uden at 

det medfører en omfordeling af midlerne 

fra disse områder. I tilfælde af en indsats i 

forbindelse med de humanitære kriser i 

tredjelande sørger Kommissionen for, at 

der er komplementaritet og sammenhæng 

med de foranstaltninger, der finansieres i 

henhold til denne afgørelse og de 

foranstaltninger, der finansieres i henhold 

til forordning (EF) nr. 1257/96, samtidig 

med at den respekterer den særskilte og 

uafhængige karakter af 

foranstaltningerne og finansieringen 

heraf, og sikrer, at de er i 

overensstemmelse med den europæiske 

konsensus om humanitær bistand. Den 

endelige afgørelse om indsættelse af 

nationale eksperter træffes imidlertid 

fortsat af den pågældende medlemsstat. 

Or. en 
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