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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

29.5.2018 A8-0180/66 

Τροπολογία  66 

Elisabetta Gardini 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

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

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 – στοιχείο β – σημείο i 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εδάφιο 2 – σημείο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) το 75 % των επιλέξιμων δαπανών 

στην περίπτωση επισκευής. 

ii) το 75 % των επιλέξιμων δαπανών 

στην περίπτωση επισκευής, ποσό που δεν 

υπερβαίνει το 40 % του κόστους αγοράς. 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Τροπολογία  67 

Elisabetta Gardini 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης 

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

Πρόταση απόφασης 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Επιδιώκονται συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα της 

Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη 

συνοχή, την αγροτική ανάπτυξη, την 

έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές 

για τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε 

περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών 

κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και 

τη συνοχή των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας 

απόφασης και των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96. 

2. Αναπτύσσονται συνέργειες και 

συμπληρωματικότητα, καθώς και 

αυξημένος συντονισμός, με άλλα μέσα της 

Ένωσης, όπως τα μέσα που στηρίζουν τη 

συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του 

Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, την αγροτική ανάπτυξη, την 

έρευνα, την υγεία, καθώς και τις πολιτικές 

για τη μετανάστευση και την ασφάλεια, 

χωρίς να επιφέρουν ανακατανομή 

κονδυλίων από τους τομείς αυτούς. Σε 

περίπτωση αντιμετώπισης ανθρωπιστικών 

κρίσεων σε τρίτες χώρες, η Επιτροπή 

εξασφαλίζει τη συμπληρωματικότητα και 

τη συνοχή των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει της παρούσας 

απόφασης και των δράσεων που 

χρηματοδοτούνται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/96, με 

σεβασμό στη διακριτή και ανεξάρτητη 

φύση των δράσεων και της 

χρηματοδότησής τους, διασφαλίζοντας 

ότι συνάδουν με την ευρωπαϊκή κοινή 

αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια. 

Η τελική απόφαση σχετικά με την 

αξιοποίηση εθνικών εμπειρογνωμόνων 

εξακολουθεί, ωστόσο, να εναπόκειται στο 

εμπλεκόμενο κράτος μέλος. 
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