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29.5.2018 A8-0180/66 

Poprawka  66 

Elisabetta Gardini 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 

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

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14 – litera b – podpunkt i 

Decyzja 1313/2013/UE 

Artykuł 21 – ustęp 2 – litera c – akapit 2 – podpunkt ii 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(ii) 75 % kosztów kwalifikowalnych 

w przypadku naprawy. 

(ii) 75 % kosztów kwalifikowalnych 

w przypadku naprawy, 

nieprzekraczających 40 % kosztów 

zakupu. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Poprawka  67 

Elisabetta Gardini 

w imieniu grupy PPE 

 

Sprawozdanie A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności 

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

Wniosek dotyczący decyzji 

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 

Decyzja 1313/2013/UE 

Artykuł 26 – ustęp 2 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Podejmowane są starania mające 

na celu osiągnięcie synergii 

i komplementarności z innymi 

instrumentami Unii, takimi jak instrumenty 

wspierające politykę spójności, rozwoju 

obszarów wiejskich, badań naukowych, 

zdrowia oraz migracji i bezpieczeństwa. 

W przypadku reagowania na kryzysy 

humanitarne w państwach trzecich 

Komisja zapewnia komplementarność 

i spójność działań finansowanych na mocy 

niniejszej decyzji z działaniami 

finansowanymi na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 1257/96. 

2. Podejmowane są działania mające 

na celu osiągnięcie synergii, 

komplementarności i większej koordynacji 

z innymi instrumentami Unii, takimi jak 

instrumenty wspierające politykę spójności 

– włącznie z Funduszem Solidarności 

Unii Europejskiej – a także politykę 
rozwoju obszarów wiejskich, badań 

naukowych, zdrowia oraz migracji i 

bezpieczeństwa, przy czym nie dokonuje 

się realokacji środków z tych obszarów. 

W przypadku reagowania na kryzysy 

humanitarne w państwach trzecich 

Komisja zapewnia komplementarność 

i spójność działań finansowanych na mocy 

niniejszej decyzji z działaniami 

finansowanymi na mocy rozporządzenia 

(WE) nr 1257/96, respektując przy tym 

odrębny i niezależny charakter działań i 

ich finansowania oraz dbając o ich 

zgodność z Konsensusem europejskim w 

sprawie pomocy humanitarnej. 

Ostateczna decyzja co do wykorzystania 

ekspertów krajowych pozostaje jednak w 

gestii danego państwa członkowskiego. 

Or. en 

 



 

AM\1154636PL.docx  PE621.657v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 


