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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O relator congratula-se com a proposta de alteração do atual Mecanismo de Proteção Civil da 

União (MPCU) que tem por objetivo assegurar que a União possa facultar uma melhor 

assistência em situações de crise e emergência aos seus cidadãos, dentro e fora da Europa, 

nomeadamente através da intensificação dos esforços em matéria de prevenção de catástrofes. 

Recorda que o Mecanismo de Proteção Civil da União é uma das expressões mais tangíveis 

da solidariedade, um valor fundamental da UE.  

O relator salienta que o investimento na prevenção e na preparação para as catástrofes 

constitui a melhor forma de proteção, não só porque tem o maior potencial para salvar vidas e 

prevenir o sofrimento humano, mas também porque pode evitar que se incorra em enormes 

despesas de reparação quando ocorre uma catástrofe. De acordo com os cálculos da própria 

Comissão, 1 euro gasto em preparação para catástrofes permite poupar até 7 euros em 

operações de socorro. 

O relator está convicto de que a reforma do sistema atual só peca por tardia. A insuficiência 

do atual sistema voluntário ficou dolorosamente patente na resposta da União a uma série de 

catástrofes recentes, em particular através da falta de disponibilidade de ativos durante as 

épocas de fogos florestais de 2016 e 2017, em que apenas 10 dos 17 pedidos de assistência em 

incêndios florestais puderam ser atendidos, e mesmo esses frequentemente com atrasos 

significativos, resultando na perda de mais de 100 vidas. Além disso, vários relatórios 

salientaram as lacunas existentes em termos de disponibilização de determinadas capacidades 

de resposta fundamentais, em particular no que diz respeito a aviões de combate a incêndios 

florestais, abrigos e, eventualmente, outros tipos de recursos.  

O relator considera que a proposta de estrutura com dois pilares complementares, que 

consistem, por um lado, numa Reserva Europeia de Proteção Civil de capacidades de resposta 

previamente afetadas pelos Estados-Membros e, por outro, na chamada «rescEU», uma 

reserva específica de capacidades de resposta, com comando e controlo a nível da União, que 

deve ser utilizada como capacidade de último recurso, é o modo mais adequado e eficaz de 

superar as limitações do atual quadro. Através da congregação de recursos de forma otimizada 

e da criação de economias de escala, o reforço do MPCU conduzirá também a poupanças 

significativas nos Estados-Membros. 

O relator recorda que o custo total da proposta da Comissão é estimado em 280 milhões de 

EUR para o período 2018-2020, dos quais 256,9 milhões de EUR incluídos na rubrica 3 

«Segurança e cidadania», 6,3 milhões de euros na rubrica 4 «Europa Global» e 16,9 milhões 

de EUR na rubrica 5 «Despesas administrativas». Da proposta de despesas operacionais, 54 % 

seriam atribuídas à preparação, incluindo a aquisição ou locação de ativos para a rescEU, 

37 % à resposta, e 9 % a atividades de prevenção. A proposta inclui igualmente o 

recrutamento de mais 100 membros do pessoal ao longo de três anos. O relator considera que 

estas propostas são proporcionais à escala e ao objetivo da revisão.  
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O relator congratula-se com a proposta de utilização do Instrumento de Flexibilidade para 

cobrir a maior parte (88 %) dos recursos adicionais necessários. No entanto, rejeita 

veementemente a proposta de reafetação de fundos provenientes de programas ao abrigo das 

rubricas 3 e 4 num montante de 31,3 milhões de EUR. Tal como foi sublinhado pela 

Comissão dos Orçamentos em muitas ocasiões, novas e significativas propostas de políticas 

devem ser acompanhadas de novos recursos. Além disso, muitos dos programas em causa, por 

exemplo os programas «Direitos, Igualdade e Cidadania» e «Justiça», distinguem-se pelas 

excelentes taxas de execução e há anos que são subfinanciados. Por conseguinte, o relator 

propõe financiar o montante total dos recursos adicionais necessários ao abrigo das rubricas 3 

e 4, através do Instrumento de Flexibilidade, conforme especificado no novo Anexo I. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 

Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

Alteração  1 

Projeto de resolução legislativa 

N.º 2-A (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-A. Insta a Comissão a abster-se de 

recorrer a reafetações para financiar 

novas prioridades políticas que são 

acrescentadas no decurso de um quadro 

financeiro plurianual, uma vez que tal 

terá inevitavelmente um impacto negativo 

na execução de outras atividades 

essenciais da União. 

Justificação 

As novas propostas políticas devem ser acompanhadas de novos recursos. O relator rejeita 

com firmeza o recurso a qualquer reafetação de verbas em detrimento de programas bem-

sucedidos e cronicamente subfinanciados, como os programas «Direitos, Igualdade e 

Cidadania» e «Justiça». 
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Alteração  2 

Projeto de resolução legislativa  

N.º 2-B (novo) 

 

 

Proposta de resolução Alteração 

 2-B. Exorta a Comissão a prever 

financiamento suficiente para o 

Mecanismo de Proteção Civil da União ao 

abrigo do próximo quadro financeiro 

plurianual que terá início em 2021, com 

base na presente revisão. 

Justificação 

A fim de tirar partido da atual revisão do Mecanismo de Proteção Civil da União, que 

reforça tanto as políticas como o financiamento, será importante a Comissão, aquando da 

apresentação de novas propostas para o próximo quadro financeiro plurianual, propor uma 

dotação financeira ambiciosa para o Mecanismo de Proteção Civil da União após 2020. 

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 

Considerando 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(7) A União deverá ser capaz de prestar 

assistência aos Estados-Membros em que 

as capacidades disponíveis sejam 

insuficientes para dar uma resposta eficaz a 

catástrofes, contribuindo para o 

financiamento de modalidades de locação 

ou arrendamento, por forma a assegurar um 

acesso rápido às referidas capacidades, ou 

financiando a sua aquisição. Esta medida 

reforçaria substancialmente a eficácia do 

Mecanismo da União, assegurando a 

disponibilidade de capacidades nos casos 

em que, de outro modo, não seria garantida 

uma resposta efetiva a catástrofes, 

sobretudo as que tiverem vastas 

repercussões para um número significativo 

de Estados-Membros. A aquisição de 

(7) A União deverá ser capaz de prestar 

assistência aos Estados-Membros em que 

as capacidades disponíveis sejam 

insuficientes para dar uma resposta eficaz a 

catástrofes, contribuindo para o 

financiamento de modalidades de locação 

ou arrendamento, por forma a assegurar um 

acesso rápido às referidas capacidades, ou 

financiando a sua aquisição. Esta medida 

reforçaria substancialmente a eficácia e a 

capacidade de mobilização do Mecanismo 

da União, assegurando a célere 

disponibilidade de capacidades nos casos 

em que, de outro modo, não seria garantida 

uma resposta efetiva a catástrofes, 

sobretudo as que tiverem vastas 

repercussões para um número significativo 
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capacidades pela União deverá permitir 

economias de escala e uma melhor 

coordenação da resposta a catástrofes. 

de Estados-Membros. A aquisição de 

capacidades pela União deverá permitir 

economias de escala e uma melhor 

coordenação da resposta a catástrofes. Há 

que assegurar uma utilização ótima e 

transparente dos recursos financeiros. 

Justificação 

Aquando da mobilização das capacidades através do MPCU, a celeridade é da maior 

importância, como demonstram as trágicas consequências do atraso na mobilização de 

aviões de combate a incêndios, nas mais recentes épocas de incêndios florestais na Europa 

do Sul. O cofinanciamento da UE deve ser sempre fornecido em condições de total 

transparência e prestação de contas. 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Considerando 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) De modo a assegurar o funcionamento 

da capacidade da rescEU, devem ser 

disponibilizadas dotações financeiras 

adicionais para financiar ações no âmbito 

do Mecanismo da União. 

(10) De modo a assegurar o funcionamento 

da capacidade da rescEU, devem ser 

disponibilizadas dotações financeiras 

adicionais para financiar ações no âmbito 

do Mecanismo da União, mas não em 

detrimento das dotações financeiras 

atribuídas a outras políticas centrais da 

União, como a promoção dos direitos, da 

igualdade e da cidadania, da justiça ou do 

desenvolvimento humano a nível mundial. 

Justificação 

Aquando da mobilização das capacidades através do MPCU, a celeridade é da maior 

importância, como demonstram as trágicas consequências do atraso na mobilização de 

aviões de combate a incêndios, nas mais recentes épocas de incêndios florestais na Europa 

do Sul. O cofinanciamento da UE deve ser sempre fornecido em condições de total 

transparência e prestação de contas. 
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Alteração  5 

Proposta de decisão 

Considerando 10-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Devem ser assegurados 

financiamentos e dotações orçamentais 

distintos na revisão do Mecanismo de 

Proteção Civil da União. Tendo em conta 

a necessidade de evitar qualquer 

repercussão negativa no financiamento de 

programas plurianuais em vigor, o 

aumento do financiamento para a revisão 

específica do Mecanismo de Proteção 

Civil da União nos exercícios de 2018, 

2019 e 2020 deve ser exclusivamente 

proveniente de todos os instrumentos 

disponíveis ao abrigo do Regulamento 

(UE, Euratom) n.º 1311/2013 do 

Conselho1-A, nomeadamente recorrendo 

ao Instrumento de Flexibilidade. 

 ___________________ 

 1-A Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do 

Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que 

estabelece o quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 

884). 

Justificação 

As novas propostas políticas devem ser acompanhadas de novos recursos. O relator rejeita 

com firmeza o recurso a qualquer reafetação de verbas em detrimento de programas bem-

sucedidos e cronicamente subfinanciados, como os programas «Direitos, Igualdade e 

Cidadania» e «Justiça». Pelo contrário, qualquer financiamento suplementar necessário deve 

ser mobilizado recorrendo a disposições em matéria de flexibilidade do Regulamento QFP. 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 12-A – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

A Comissão informa de dois em dois anos 

o Parlamento Europeu e o Conselho sobre 

as operações e os progressos realizados no 

âmbito dos artigos 11.º e 12.º.» 

A Comissão informa em cada ano o 

Parlamento Europeu e o Conselho sobre as 

operações e os progressos realizados no 

âmbito dos artigos 11.º e 12.º.» 

Justificação 

A fim de garantir plenamente o controlo e a supervisão parlamentares do processo e a fim de 

detetar eventuais alterações com impacto orçamental o mais cedo possível, sugere-se que o 

Parlamento e o Conselho recebam informações atualizadas sobre os progressos em relação 

ao reforço do Mecanismo de Proteção Civil da União numa base anual, incluindo as 

informações obrigatórias sobre a evolução orçamental e dos custos. 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 12-A – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Estas informações incluirão uma 

panorâmica da evolução orçamental e dos 

custos com uma avaliação técnica e 

financeira pormenorizada, informações 

precisas sobre o aumento de custos e as 

alterações nos tipos de capacidades de 

resposta necessárias e requisitos de 

qualidade dessas capacidades, se for caso 

disso, bem como os motivos de tais 

aumentos ou alterações.» 

Justificação 

A fim de garantir plenamente o controlo e a supervisão parlamentares do processo e a fim de 

detetar eventuais alterações com impacto orçamental o mais cedo possível, sugere-se que o 

Parlamento e o Conselho recebam informações atualizadas sobre os progressos em relação 

ao reforço do Mecanismo de Proteção Civil da União numa base anual, incluindo as 

informações obrigatórias sobre a evolução orçamental e dos custos. 
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Alteração  8 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 As dotações necessárias para o 

Mecanismo da União serão 

progressivamente autorizadas pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho no 

âmbito do processo orçamental anual, 

tendo devidamente em conta todos os 

instrumentos disponíveis ao abrigo do 

Regulamento do Conselho (UE, Euratom) 

n.º 1311/2013*, nomeadamente 

recorrendo ao Instrumento de 

Flexibilidade, tal como definido no 

Anexo I.» 

 ____________________ 

 * Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do 

Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que 

estabelece o quadro financeiro plurianual para o 

período 2014-2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 

884). 

Justificação 

As novas propostas políticas devem ser acompanhadas de novos recursos. O relator rejeita 

com firmeza o recurso a qualquer reafetação de verbas em detrimento de programas 

bem-sucedidos e cronicamente subfinanciados, como os programas «Direitos, Igualdade e 

Cidadania» e «Justiça». Pelo contrário, qualquer financiamento suplementar necessário deve 

ser mobilizado recorrendo a disposições em matéria de flexibilidade do Regulamento QFP. 

 

Alteração  9 

Proposta de decisão 

Anexo I (novo) 

 

Texto da Comissão 

  

Alteração 

ANEXO I 
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DOTAÇÕES FINANCEIRAS INDICATIVAS ADICIONAIS PARA O PERÍODO 2018-

2020 

  2018 2019 2020 TOTAL 

Total das dotações 

adicionais no âmbito 

da rubrica 3* 

DA 19,157 115,2 122,497 256,854 

 DP 11 56,56 115,395 182,955 

Total das dotações 

adicionais no âmbito 

da rubrica 4* 

DA 2 2 2,284 6,284 

 DP 0,8 1,8 2,014 4,614 

Total das dotações 

adicionais no âmbito 

das rubricas 3 e 4 

combinadas* 

DA 21,157 117,2 124,781 263,138 

 DP 11,8 58,36 117,409 187,569 

(valores em milhões de EUR) 

* Os montantes serão disponibilizados, na sua totalidade, através do Instrumento de 

Flexibilidade. 

Justificação 

O financiamento adicional necessário para a atual revisão do MPCU para os anos 2018-

2020 deve ser definido com maior pormenor na própria decisão, através de um Anexo I 

autónomo e pormenorizado. Qualquer financiamento suplementar necessário para financiar 

a presente revisão do MPCU deve ser mobilizado recorrendo a disposições em matéria de 

flexibilidade do Regulamento QFP. 

 

 



 

AD\1150237PT.docx 11/12 PE616.826v02-00 

 PT 

PROCESSO DA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR PARECER 

Título Mecanismo de Proteção Civil da União 

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

Comissão competente quanto ao fundo 

 Data de comunicação em sessão 

ENVI 

14.12.2017 
   

Parecer emitido por 

 Data de comunicação em sessão 

BUDG 

14.12.2017 

Relator(a) de parecer 

 Data de designação 

José Manuel Fernandes 

13.12.2017 

Exame em comissão 22.3.2018    

Data de aprovação 24.4.2018    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

27 

2 

0 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel 

dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 

Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd 

Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan 

Olbrycht, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Indrek Tarand, 

Inese Vaidere, Monika Vana, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Ivana Maletić, Andrey 

Novakov, Tomáš Zdechovský 

 



 

PE616.826v02-00 12/12 AD\1150237PT.docx 

PT 

VOTAÇÃO NOMINAL FINAL NA COMISSÃO ENCARREGADA DE EMITIR 
PARECER 

27 + 

ALDE Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki 

ECR Bernd Kölmel 

GUE/NGL Liadh Ní Riada 

PPE Richard Ashworth, Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika 

Hohlmeier, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský 

S&D Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan 

Popa, Manuel dos Santos, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Indrek Tarand, Monika Vana 

 

2 - 

ENF André Elissen, Marco Zanni 

 

0 0 

  

 

Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : votos a favor 

- : votos contra 

0 : abstenções 

 


