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29.5.2018 A8-0180/66 

Amendement  66 

Elisabetta Gardini 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

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

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 14 – letter b – punt i 

Besluit 1313/2013/EU 

Artikel 21 – lid 2 – letter c – alinea 2 – punt ii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(ii) 75 % van de in aanmerking 

komende kosten bij een reparatie. 

(ii) 75 % van de in aanmerking 

komende kosten bij een reparatie, op 

voorwaarde dat deze maximaal 40 % van 

de aanschafkosten bedragen. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Amendement  67 

Elisabetta Gardini 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Uniemechanisme voor civiele bescherming 

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

Voorstel voor een besluit 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 

Besluit 1313/2013/EU 

Artikel 26 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Er wordt gestreefd naar synergie 

en complementariteit met andere 

instrumenten van de Unie, zoals 

instrumenten op het gebied van 

cohesiebeleid, plattelandsontwikkeling, 

onderzoek, gezondheids-, migratie- en 

veiligheidsbeleid. Bij optreden in 

humanitaire crises in derde landen zorgt de 

Commissie voor complementariteit en 

samenhang van acties die uit hoofde van 

dit besluit worden gefinancierd en acties 

die uit hoofde van Verordening (EG) 

nr. 1257/96 worden gefinancierd. 

2. Er dient synergie, 

complementariteit en meer coördinatie tot 

stand te worden gebracht met andere 

instrumenten van de Unie, zoals 

instrumenten op het gebied van 

cohesiebeleid, met inbegrip van het 

Solidariteitsfonds van de Europese Unie, 

en op het gebied van 

plattelandsontwikkeling, onderzoek, 

gezondheids-, migratie- en 

veiligheidsbeleid, zonder dat er een 

herschikking nodig is van de aan die 

gebieden toegekende financiële middelen. 

Bij optreden in humanitaire crises in derde 

landen zorgt de Commissie voor 

complementariteit en samenhang van acties 

die uit hoofde van dit besluit worden 

gefinancierd en acties die uit hoofde van 

Verordening (EG) nr. 1257/96 worden 

gefinancierd, waarbij de onderscheiden en 

onafhankelijke aard van de acties en de 

financiering ervan in acht worden 

genomen en voor overeenstemming met 

de Europese consensus over humanitaire 

hulp wordt gezorgd. Niettemin heeft de 

lidstaat in kwestie ook in de toekomst het 

laatste woord over de inzet van nationale 

deskundigen. 
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Or. en 

 

 


