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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Na sequência da Decisão (UE) 2019/420 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de 
março de 2019, que alterou substancialmente a Decisão 1313/2013/UE relativa a um 
Mecanismo de Proteção Civil da União, o presente projeto de parecer da Comissão do 
Desenvolvimento tem um âmbito limitado. Visa destacar três aspetos importantes para o 
Mecanismo durante o próximo quadro financeiro plurianual 2021-2027, relacionados com a 
sua ativação fora da União, bem como no contexto de crises humanitárias.

Em primeiro lugar, o projeto de parecer salienta a necessidade de reforçar a capacidade do 
Mecanismo em relação às catástrofes naturais relacionadas com o clima, nomeadamente os 
incêndios florestais, a que os países em desenvolvimento são particularmente vulneráveis.

Em segundo lugar, a proposta visa aumentar a assistência financeira da União para as 
capacidades previamente afetadas à Reserva Europeia de Proteção Civil quando utilizadas 
para fazer face a catástrofes fora da União. É proposto, em conformidade com a posição do 
Conselho e o projeto de relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar, que até 75 % dos custos de funcionamento das capacidades, incluindo os 
transportes, sejam financiados pela União (ao mesmo nível que o da ativação do Mecanismo 
na União).

Em terceiro lugar, é proposta a introdução de um requisito de consulta dos intervenientes 
humanitários antes das intervenções em caso de catástrofes de origem humana ou de situações 
de emergência complexas.

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 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Considerando que as alterações 
climáticas estão a conduzir a um aumento 
da frequência, intensidade e 
complexidade das catástrofes naturais em 
todo o mundo e que os países em 
desenvolvimento, nomeadamente os 
países menos desenvolvidos e os pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento, 
são particularmente vulneráveis, devido, 
por um lado, à sua limitada capacidade 
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para se adaptarem e atenuarem as 
consequências das alterações climáticas e 
para darem resposta às catástrofes 
relacionadas com o clima e, por outro 
lado, à sua exposição geográfica a 
inundações, secas e incêndios florestais.

Or. en

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os incêndios florestais não só 
ameaçam e destroem vidas, meios de 
subsistência e biodiversidade, como geram 
também elevados níveis de emissões de 
carbono e reduzem a capacidade de 
absorção de carbono do planeta, 
agravando assim as alterações climáticas. 
São particularmente preocupantes as 
situações em que as florestas primárias 
são destruídas pelo fogo, como se 
verificou recentemente em certas regiões 
equatoriais.  O aumento das catástrofes 
relacionadas com o clima, incluindo os 
incêndios florestais, exige um reforço das 
operações do Mecanismo de Proteção 
Civil da União fora da União.

Or. en

Alteração 3

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1 (novo)
Decisão N.º 1313/2013/UE
Artigo 16 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(-1) No artigo 16.º, o n.º 2 passa a ter a 
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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 
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. Em caso de catástrofes de 
origem humana ou de situações de 
emergência complexas, a Comissão 
assegura a coerência com o consenso 
europeu em matéria de ajuda humanitária 
(*), e o respeito dos princípios 
humanitários.

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 
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. Em caso de catástrofes de 
origem humana ou de situações de 
emergência complexas, a Comissão 
consulta os intervenientes humanitários 
antes das intervenções e assegura a 
coerência com o consenso europeu em 
matéria de ajuda humanitária (*), e o 
respeito dos princípios humanitários.

Or. en

Alteração 4

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Decisão N.º 1313/2013/UE
Artigo 23 – n.º 2

Texto em vigor Alteração

(2-A) No artigo 23.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. O montante da assistência 
financeira da União a capacidades 
atribuídas à Reserva Europeia de Proteção 
Civil não pode exceder 75 % dos custos de 
funcionamento das capacidades, incluindo 
o transporte, em caso de catástrofe ou 
catástrofe iminente no território da União 
ou de um Estado participante.

2. O montante da assistência 
financeira da União a capacidades 
atribuídas à Reserva Europeia de Proteção 
Civil não pode exceder 75 % dos custos de 
funcionamento das capacidades, incluindo 
o transporte, em caso de catástrofe ou 
catástrofe iminente dentro ou fora do 
território da União.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)
Decisão N.º 1313/2013/UE
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(2-B) No artigo 23.º, é suprimido o n.º 3.

Or. en

Justificação

A alteração 5 é necessária para evitar qualquer incoerência resultante da eventual adoção 
da alteração 4 relativa à assistência financeira para as capacidades previamente afetadas à 
Reserva Europeia de Proteção Civil em caso de catástrofe fora da União.


