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29.5.2018 A8-0180/66 

Alteração  66 

Elisabetta Gardini 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 14 – alínea b) –  subalínea i) 

Decisão 1313/2013/UE 

Artigo 21 – n.º 2 – alínea c) –  subparágrafo 2 – subalínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

ii) 75 % dos custos elegíveis no caso 

de reparação. 

ii) 75 % dos custos elegíveis no caso 

de reparação, que não devem exceder 

40 % dos custos de aquisição. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/67 

Alteração  67 

Elisabetta Gardini 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

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

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 16 

Decisão 1313/2013/UE 

Artigo 26 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Devem procurar-se sinergias e 

complementaridade com outros 

instrumentos da União, designadamente os 

que promovem a coesão, o 

desenvolvimento rural, a investigação e a 

saúde, assim como com as políticas de 

migração e segurança. Em caso de resposta 

a crises humanitárias em países terceiros, a 

Comissão assegura a complementaridade e 

a coerência entre as intervenções 

financiadas ao abrigo da presente decisão e 

as ações financiadas ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.º 1257/96. 

2. Devem desenvolver-se sinergias, a 

complementaridade e uma maior 

coordenação com outros instrumentos da 

União, designadamente os que promovem 

a coesão, incluindo o Fundo de 

Solidariedade da União Europeia, o 

desenvolvimento rural, a investigação e a 

saúde, assim como com as políticas de 

migração e segurança, sem que tal 

implique a reafetação dos fundos dessas 

áreas. Em caso de resposta a crises 

humanitárias em países terceiros, a 

Comissão assegura a complementaridade e 

a coerência entre as intervenções 

financiadas ao abrigo da presente decisão e 

as ações financiadas ao abrigo do 

Regulamento (CE) n.º 1257/96, embora no 

respeito pela natureza distinta e 

independente das ações e respetivo 

financiamento, e assegurando a sua 

consonância com o Consenso Europeu 

em Matéria de Ajuda Humanitária. No 

entanto, o poder de decisão final sobre a 

utilização de peritos nacionais deve caber 

aos Estados-Membros em questão. 

Or. en 
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