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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

A Europa e o mundo veem-se confrontados com um número crescente de catástrofes, com 

grandes custos humanos e materiais. A frequência e a intensidade das catástrofes naturais, e 

designadamente inundações e incêndios florestais, também têm vindo a aumentar em 

consequência das alterações climáticas. O Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 

(MPCU)1 visa apoiar, complementar e facilitar a coordenação das ações dos 

Estados-Membros com o objetivo de melhorar a prevenção, preparação e resposta a 

catástrofes. O MPCU pode ser ativado em resposta a catástrofes que ocorram tanto dentro 

como fora da União (representando estas últimas mais de metade de todas as intervenções do 

mecanismo). No que se refere à resposta a catástrofes fora da União, o mecanismo é 

frequentemente ativado em paralelo com a disponibilização de ajuda humanitária pela UE. 

A proposta da Comissão2 de alterar esta decisão, que está atualmente a ser examinada pelo 

Parlamento Europeu e pelo Conselho, visa: 1) reforçar as capacidades da UE e dos 

Estados-Membros para dar resposta a situações de catástrofe através da criação de uma 

reserva específica de meios ao nível da UE (rescEU), que intervirá por decisão da Comissão, 

bem como envidar esforços para obter uma contribuição mais efetiva dos Estados-Membros 

para a Reserva Europeia de Proteção Civil; 2) reforçar a ênfase nas ações de prevenção e 

melhorar a coerência com outras políticas da UE; e 3) promover um procedimento 

administrativo simplificado e eficaz para as operações deste mecanismo. 

No presente parecer da Comissão DEVE para a Comissão ENVI, a relatora apoia o reforço 

das capacidades da União e dos Estados-Membros em matéria de capacidade de resposta a 

situações de catástrofe, embora salientando que o princípio da subsidiariedade deve ser 

inteiramente respeitado. Na mesma linha, a relatora pretende introduzir diversas alterações à 

proposta da Comissão e à presente decisão, com base nomeadamente nas conclusões de 

avaliações efetuadas recentemente3.  

Os objetivos das alterações mais importantes são os seguintes: 

 Reforçar a dimensão de cooperação internacional do MPCU, inclusive através do 

alargamento das capacidades de formação e partilha de conhecimentos. Esta ação 

deverá, além disso, apoiar os compromissos internacionais em matéria de redução do 

risco de catástrofes (e nomeadamente o Quadro de Sendai para a Redução do Risco de 

Catástrofes 2015-2030). 

 Salientar a necessidade de uma definição clara do âmbito de atuação do MPCU em 

situações de emergência provocadas pela atividade humana ou complexas, em 

conformidade com o Consenso Europeu em Matéria de Ajuda Humanitária. Salienta 

que estas atividades — e os seus instrumentos de financiamento — devem manter-se 

                                                 
1 Decisão n.º 1313/2013/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 17 de dezembro de 2013 relativa a um 

Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 
2 Proposta de Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a 

um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia 2017/0309 (COD) 
3 Avaliação Intercalar do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. 2014-2016 (relatório final), agosto de 

2017. 

Relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a avaliação intercalar do Mecanismo de 

Proteção Civil da União para o período de 2014-2016 (SWD(2017) 287 final). 

Tribunal de Contas Europeu, Relatório Especial 33/2017, «Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia: a 

coordenação das respostas a catástrofes fora da UE tem sido geralmente eficaz». 
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plenamente diferenciadas mesmo quando se pretender obter sinergias e 

complementaridade entre instrumentos. 

 Garantir que as capacidades ao nível da UE (rescEU) são complementares mas não 

substituem o desenvolvimento das capacidades de proteção civil a nível nacional, 

mantendo o cofinanciamento dos custos de transporte dos meios que não façam parte 

da Reserva Europeia de Proteção Civil. 

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Desenvolvimento 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 

Proposta de decisão 

Considerando 9 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A fim de aumentar a eficiência e 

eficácia da formação e dos exercícios e de 

otimizar a cooperação entre as autoridades 

e os serviços de proteção civil dos 

Estados-Membros, cumpre estabelecer uma 

Rede Europeia de Conhecimentos sobre 

Proteção Civil baseada nas estruturas 

existentes. 

(9) A fim de aumentar a eficiência e 

eficácia da formação e dos exercícios e de 

otimizar a cooperação entre as autoridades 

e os serviços de proteção civil dos 

Estados-Membros, cumpre estabelecer uma 

Rede Europeia de Conhecimentos sobre 

Proteção Civil baseada nas estruturas 

existentes. Esta rede deverá promover e 

fortalecer as relações com países terceiros 

e organizações internacionais a fim de 

reforçar a cooperação em matéria de 

redução dos riscos de catástrofes, e 

contribuir para o cumprimento dos 

compromissos assumidos no âmbito do 

Quadro de Sendai para a Redução do 

Risco de Catástrofes 2015-2030. 

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 

Considerando 12 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

12) A fim de maximizar o recurso aos (12) A fim de maximizar o recurso aos 
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instrumentos de financiamento existentes e 

o apoio dos Estados-Membros na prestação 

de assistência, sobretudo em resposta a 

catástrofes fora da União, deve prever-se 

uma derrogação do artigo 129.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho, 

sempre que for atribuído financiamento nos 

termos dos artigos 21.º, 22.º e 23.º da 

Decisão n.º 1313/2013/EU. 

instrumentos de financiamento existentes e 

o apoio dos Estados-Membros na prestação 

de assistência, sobretudo em resposta a 

catástrofes fora da União, deve prever-se 

uma derrogação do artigo 129.º, n.º 1, do 

Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 

do Parlamento Europeu e do Conselho, 

sempre que for atribuído financiamento nos 

termos dos artigos 21.º, 22.º e 23.º da 

Decisão n.º 1313/2013/EU. Não obstante 

esta derrogação, o financiamento de 

atividades de proteção civil e da ajuda 

humanitária em especial deveria 

permanecer claramente separado em 

qualquer futura arquitetura financeira da 

União, e estar em plena consonância com 

os diferentes objetivos e requisitos legais 

dessa arquitetura.  

__________________ __________________ 

14 Regulamento (UE, Euratom) n.º 

966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 

1). 

14 Regulamento (UE, Euratom) n.º 

966/2012 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 25 de outubro de 2012, 

relativo às disposições financeiras 

aplicáveis ao orçamento geral da União e 

que revoga o Regulamento (CE, Euratom) 

n.º 1605/2002 (JO L 298 de 26.10.2012, p. 

1). 

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 

Considerando 13 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(13) É importante assegurar que os 

Estados-Membros tomem todas as medidas 

necessárias para prevenir de modo eficaz 

as catástrofes naturais e de origem humana 

e atenuar os seus efeitos. As disposições 

devem reforçar a articulação entre as 

medidas de prevenção, preparação e 

resposta ao abrigo do Mecanismo da 

União. Deve igualmente assegurar-se a 

coerência com outra legislação aplicável da 

União em matéria de prevenção e gestão do 

(13) É importante assegurar que os 

Estados-Membros tomem todas as medidas 

necessárias para prevenir de modo eficaz 

as catástrofes naturais e de origem humana 

e atenuar os seus efeitos. As disposições 

devem reforçar a articulação entre as 

medidas de prevenção, preparação e 

resposta ao abrigo do Mecanismo da 

União. Deve igualmente assegurar-se a 

coerência com outra legislação aplicável da 

União em matéria de prevenção e gestão do 
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risco de catástrofes, incluindo medidas 

transfronteiriças de prevenção e de resposta 

a ameaças, designadamente ameaças 

sanitárias transfronteiriças graves15. De 

igual modo, deve assegurar-se a coerência 

com compromissos internacionais, como o 

Quadro de Sendai para a Redução do Risco 

de Catástrofes 2015-2030, o Acordo de 

Paris e a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável.  

risco de catástrofes, incluindo medidas 

transfronteiriças de prevenção e de resposta 

a ameaças, designadamente ameaças 

sanitárias transfronteiriças graves15. Além 

disso, todas as ações devem ser coerentes 

e contribuírem ativamente para cumprir 

os compromissos internacionais, como o 

Quadro de Sendai para a Redução do Risco 

de Catástrofes 2015-2030, o Acordo de 

Paris e a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável.  

__________________ __________________ 

15 Decisão n.º 1082/2013/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de outubro de 2013, relativa às ameaças 

sanitárias transfronteiriças graves e que 

revoga a Decisão n.º 2119/98/CE (JO 

L 293 de 5.11.2013, p. 1). 

15 Decisão n.º 1082/2013/UE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

de outubro de 2013, relativa às ameaças 

sanitárias transfronteiriças graves e que 

revoga a Decisão n.º 2119/98/CE (JO 

L 293 de 5.11.2013, p. 1). 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 3-A (novo) 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 5 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (3-A) No artigo 5.º, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

2. A pedido de um Estado-Membro, 

de um país terceiro, das Nações Unidas ou 

das suas agências, a Comissão pode enviar 

equipas de peritos para o terreno para 

prestar aconselhamento sobre medidas de 

prevenção. 

«2. A Comissão pode também, a 

pedido de um Estado-Membro, de um país 

terceiro, das Nações Unidas ou das suas 

agências, ou por sua própria iniciativa, 

depois de ter solicitado o acordo das 

partes interessadas relevantes, enviar uma 

equipa de peritos para o terreno para 

prestar aconselhamento sobre medidas de 

prevenção.» 

Justificação 

Esta alteração à presente decisão visa permitir um papel mais ativo da Comissão no recurso 

a missões de peritos para prevenção, inclusive em países terceiros, uma vez que tal pode 

aumentar a sua visibilidade e acessibilidade. Estas missões podem, tal como sublinhado na 

avaliação intercalar, contribuir – juntamente com outros instrumentos – para aumentar a 
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cooperação internacional no domínio da proteção civil e melhorar a coerência com o 

Quadro de Sendai. 

 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 12 – n.º 2 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) Combate terrestre a incêndios 

florestais; 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 12 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Com base nos riscos identificados e 

seguindo uma abordagem multirriscos, é 

conferido à Comissão o poder de adotar 

atos delegados, nos termos do artigo 30.º, a 

fim de definir os tipos de capacidades de 

resposta necessários, complementarmente 

aos identificados no n.º 2 do presente 

artigo, e rever a composição da rescEU em 

conformidade. É assegurada a coerência 

com outras políticas da União. 

4. Com base nos riscos identificados, 

e tomando em consideração uma 

abordagem multirriscos e a experiência 

dos Estados-Membros no domínio da 

proteção civil, e depois de ter solicitado o 

acordo das partes interessadas relevantes, 

é conferido à Comissão o poder de adotar 

atos delegados, nos termos do artigo 30.º, a 

fim de definir os tipos de capacidades de 

resposta necessários, complementarmente 

aos identificados no n.º 2 do presente 

artigo, e rever a composição da rescEU em 

conformidade. É assegurada a coerência 

com outras políticas da União. 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 7 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 12 – n.º 7 
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Texto da Comissão Alteração 

7. As capacidades da rescEU estão 

disponíveis para operações de resposta no 

âmbito do Mecanismo da União, na 

sequência de pedidos de assistência 

apresentados por intermédio do CCRE. A 

decisão sobre a mobilização é tomada pela 

Comissão, que mantém o comando e o 

controlo das capacidades da rescEU. 

7. As capacidades da rescEU estão 

disponíveis para operações de resposta no 

âmbito do Mecanismo da União, na 

sequência de pedidos de assistência 

apresentados por intermédio do CCRE. A 

decisão sobre a mobilização é tomada pela 

Comissão, que mantém o poder de decidir 

a mobilização das capacidades da rescEU. 

 

Alteração  8 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9-A (novo) 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 13 – n.º 3 

 

Texto em vigor Alteração 

 (9-A) No artigo 13.º, o n.º 3 passa a ter a 

seguinte redação: 

3. A pedido de um Estado-Membro, 

de um país terceiro, das Nações Unidas ou 

das suas agências, a Comissão pode prestar 

consultoria sobre medidas de preparação 

através do envio de equipas de peritos. 

«3. A Comissão pode também, a 

pedido de um Estado-Membro, de um país 

terceiro, das Nações Unidas ou das suas 

agências, ou por sua própria iniciativa e 

depois de ter solicitado o acordo das 

partes interessadas relevantes, prestar 

consultoria sobre medidas de preparação 

através do envio de uma equipa de 

peritos.» 

Justificação 

Esta alteração à presente decisão visa permitir um papel mais ativo da Comissão no recurso 

a missões de peritos para prevenção, inclusive em países terceiros, uma vez que tal pode 

aumentar a sua visibilidade e acessibilidade. Estas missões podem, tal como sublinhado na 

avaliação intercalar, contribuir – juntamente com outros instrumentos – para aumentar a 

cooperação internacional no domínio da proteção civil e melhorar a coerência com o quadro 

de Sendai. 
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Alteração  9 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9-B (novo) 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 13 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-B) No artigo 13.º é inserido o seguinte 

número: 

 «3-A. A Comissão deve alargar as suas 

capacidades de formação e aumentar a 

partilha de conhecimentos e experiências 

entre a Rede Europeia de Conhecimentos 

sobre Proteção Civil e as organizações 

internacionais e países terceiros, a fim de 

contribuir para satisfazer compromissos 

internacionais em matéria de redução do 

risco de catástrofes, nomeadamente no 

âmbito do Quadro de Sendai.» 

Justificação 

O aditamento deste número visa promover a partilha de conhecimentos e de experiências, 

incluindo potenciar a expansão a países terceiros das capacidades de formação (tal como 

mencionado na avaliação intercalar), com vista a melhorar futuras operações de resposta e a 

coerência com o Quadro de Sendai. 

 

Alteração  10 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 11-A (novo) 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 16 – n.º 2 

 

Texto em vigor Alteração 

 (11-A) No artigo 16.º, o n.º 2 passa a ter a 

seguinte redação: 

2. As intervenções realizadas nos 

termos do presente artigo podem ser 

levadas a efeito como uma intervenção de 

assistência autónoma ou como contributo 

para uma operação liderada por uma 

organização internacional. A coordenação 

por parte da União será completamente 

«2. As intervenções realizadas nos 

termos do presente artigo podem ser 

levadas a efeito como uma intervenção de 

assistência autónoma ou como contributo 

para uma operação liderada por uma 

organização internacional. A coordenação 

por parte da União será completamente 
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integrada na coordenação global realizada 

pelo Gabinete de Coordenação dos 

Assuntos Humanitários (OCHA) das 

Nações Unidas e respeita o papel de 

liderança desempenhado por esta 

organização. 

integrada na coordenação global realizada 

pelo Gabinete de Coordenação dos 

Assuntos Humanitários (OCHA) das 

Nações Unidas e respeita o papel de 

liderança desempenhado por esta 

organização. Nos casos de catástrofes de 

origem humana ou de situações de 

emergência complexas, a Comissão define 

claramente – em consulta com os 

intervenientes humanitários – o âmbito 

das intervenções e a sua relação com as 

partes envolvidas na resposta humanitária 

mais alargada, garantindo a coerência 

com o Consenso Europeu em Matéria de 

Ajuda Humanitária e o respeito pelos 

princípios humanitários.» 

Justificação 

A avaliação intercalar do Mecanismo de Proteção Civil permitiu constatar que, num contexto 

em mutação das operações de resposta, a pouco clara definição das intervenções da proteção 

civil em operações de resposta humanitária afetou a capacidade do mecanismo de alcançar 

os seus objetivos. Esta alteração à presente decisão visa ajudar a clarificar o âmbito das 

intervenções da proteção civil em catástrofes de origem humana e emergências complexas 

onde estejam igualmente em curso operações de ajuda humanitária. 

 

Alteração  11 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 15 – alínea b) 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 23 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. No caso de recursos não 

pertencentes à Reserva Europeia de 

Proteção Civil, o montante do apoio 

financeiro da União para os recursos de 

transporte não pode ser superior a 55 % 

dos custos totais elegíveis. Para serem 

elegíveis para esse financiamento, os 

Estados-Membros devem criar um registo 

de todos os meios de proteção civil à sua 

disposição para reagir a catástrofes para 

além dos pertencentes à Reserva Europeia 

de Proteção Civil. 
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Alteração  12 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 16 

Decisão n.º 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 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, 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. 

Justificação 

Tendo em conta a proposta da Comissão para o artigo 26.º, n.º 1, que permite financiamentos 

a partir de diversas fontes para ações de proteção civil, a alteração proposta visa garantir 

uma diferenciação clara entre operações humanitárias e de proteção civil e respetivo 

financiamento. 
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