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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

29.5.2018 A8-0180/66 

Módosítás  66 

Elisabetta Gardini 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniós polgári védelmi mechanizmus 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont – b pont – i pont 

1313/2013/EU határozat 

21 cikk – 2 bekezdés – c pont – 2 albekezdés – ii pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

ii. javítás esetén az elszámolható 

költségek 75 %-a. 

ii. javítás esetén az elszámolható 

költségek 75%-a, feltéve, hogy ez nem 

haladja meg a beszerzési költség 40%-át; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Módosítás  67 

Elisabetta Gardini 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniós polgári védelmi mechanizmus 

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

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont 

1313/2013/EU határozat 

26 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Törekedni kell az Unió más olyan 

eszközeivel való szinergiák és kiegészítő 

jelleg megvalósítására, amelyek például a 

kohéziót, a vidékfejlesztést, a kutatást, az 

egészségügyet, valamint a migrációs és 

biztonságpolitikát támogatják. Harmadik 

országokban kialakult humanitárius 

válságok kapcsán történő fellépés esetén a 

Bizottság biztosítja az e határozat, valamint 

az 1257/96/EK rendelet keretében 

finanszírozott intézkedések kiegészítő 

jellegét és koherenciáját. 

(2) Fejleszteni kell az Unió más olyan 

eszközeivel való szinergiákat, kiegészítő 

jelleget és fokozott koordinációt, amelyek 

például a kohéziót, ideértve az Európai 

Unió Szolidaritási Alapját is, a 

vidékfejlesztést, a kutatást, az 

egészségügyet, valamint a migrációs és 

biztonságpolitikát támogatják, anélkül 

hogy ez magával vonná a források e 

területekről történő átcsoportosítását. 

Harmadik országokban kialakult 

humanitárius válságok kapcsán történő 

fellépés esetén a Bizottság biztosítja az e 

határozat, valamint az 1257/96/EK rendelet 

keretében finanszírozott intézkedések 

kiegészítő jellegét és koherenciáját, 

tiszteletben tartva az intézkedések és 

finanszírozásuk elkülönült és független 

jellegét, valamint biztosítva azok 

összhangját a humanitárius 

segítségnyújtással kapcsolatos európai 

konszenzussal. A nemzeti szakértők 

bevonására vonatkozó végső döntésnek 

azonban az érintett tagállam 

hatáskörében kell maradnia. 

Or. en 
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