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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros apresenta à Comissão do 

Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 

fundo, as seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de decisão 

Considerando 4-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (4-A) A igualdade de género constitui 

um valor fundamental da UE – 

reconhecido pelos Tratados e pela Carta 

dos Direitos Fundamentais –, que a União 

se comprometeu a integrar em todas as 

suas atividades.  O artigo 8.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União 

Europeia, em particular, estabelece o 

princípio da igualdade de género, ao 

determinar que, «na realização de todas 

as suas ações, a União terá por objetivo 

eliminar as desigualdades e promover a 

igualdade entre homens e mulheres»; 

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A prevenção assume uma 

importância vital na proteção contra 

catástrofes e exige medidas adicionais. 

Neste sentido, os Estados-Membros devem 

partilhar regularmente as avaliações de 

riscos, assim como sínteses dos seus planos 

de gestão do risco de catástrofes, a fim de 

garantir uma abordagem integrada da 

gestão de catástrofes, que associe as 

medidas de prevenção, preparação e 

resposta. Além disso, a Comissão deve 

poder exigir aos Estados-Membros que 

apresentem planos específicos de 

(5) A prevenção assume uma 

importância vital na proteção contra 

catástrofes e exige medidas adicionais. 

Neste sentido, os Estados-Membros devem 

partilhar regularmente as avaliações de 

riscos, assim como sínteses dos seus planos 

de gestão do risco de catástrofes, a fim de 

garantir uma abordagem integrada da 

gestão de catástrofes, que associe as 

medidas de prevenção, preparação e 

resposta. Os Estados-Membros devem 

garantir uma programação abrangente, 

sensível às questões de género, dado que 
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prevenção e preparação respeitantes a 

determinadas catástrofes, com vista, 

designadamente, a maximizar o apoio da 

União à gestão do risco de catástrofes. A 

carga administrativa deve ser atenuada e as 

políticas de prevenção devem ser 

fortalecidas, garantindo nomeadamente a 

necessária articulação com outras políticas 

e instrumentos fundamentais da União 

como os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento referidos no considerando 2 

do Regulamento (UE) n.º 1303/20131. 

as catástrofes naturais e de origem 

humana, bem como as políticas 

ambientais, afetam homens e mulheres de 

forma diferente. Por conseguinte, a fim de 

desenvolver mecanismos equitativos e 

eficazes de redução dos riscos de 

catástrofe e reforçar os mecanismos de 

proteção civil, as questões de género 

devem ser incluídas em todas as fases, 

desde a prevenção até aos processos de 

preparação e de resposta, incluindo 

avaliações de risco comuns e intervenções 

no domínio da gestão de crises, tanto em 

situações de conflito como após os 

conflitos. Além disso, a Comissão deve 

poder exigir aos Estados-Membros que 

apresentem planos específicos de 

prevenção e preparação respeitantes a 

determinadas catástrofes, com vista, 

designadamente, a maximizar o apoio da 

União à gestão do risco de catástrofes. A 

carga administrativa deve ser atenuada e as 

políticas de prevenção devem ser 

fortalecidas, garantindo nomeadamente a 

necessária articulação com outras políticas 

e instrumentos fundamentais da União 

como os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento referidos no considerando 2 

do Regulamento (UE) n.º 1303/20131. 

_____________________ _____________________ 

Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro de 2013, que estabelece 

disposições comuns relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 

Fundo Social Europeu e ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas, que estabelece disposições gerais 

relativas ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, ao Fundo 

Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 1083/2006 do Conselho (JO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 

Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 

de dezembro de 2013, que estabelece 

disposições comuns relativas ao Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, ao 

Fundo Social Europeu e ao Fundo de 

Coesão, ao Fundo Europeu Agrícola de 

Desenvolvimento Rural e ao Fundo 

Europeu dos Assuntos Marítimos e das 

Pescas, que estabelece disposições gerais 

relativas ao Fundo Europeu de 

Desenvolvimento Regional, ao Fundo 

Social Europeu, ao Fundo de Coesão e ao 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e 

das Pescas e que revoga o Regulamento 

(CE) n.º 1083/2006 do Conselho (JO L 347 

de 20.12.2013, p. 320). 
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Alteração  3 

Proposta de decisão 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) A União deve, em todas as suas 

ações, ter em conta que, para além dos 

efeitos imediatos de uma catástrofe, as 

mulheres poderão ter necessidades de 

cuidados de saúde específicos. Os 

Estados-Membros e a União devem 

garantir, prioritariamente, que as 

mulheres grávidas beneficiem dos 

cuidados de saúde necessários. 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Considerando 7-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-B) Devem ser facultadas instalações 

sanitárias e de higiene, assim como 

serviços e recursos, durante todas as fases 

da gestão dos riscos, com especial atenção 

e sensibilização para as necessidades 

específicas das mulheres e das raparigas. 

 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Considerando 7-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-C) As mulheres e raparigas correm 

um risco de violência física e sexual mais 

elevado em situações de emergência. Por 

conseguinte, é essencial que os projetos de 

gestão de catástrofes incluam medidas 

para prevenir e responder eficazmente à 

violência baseada no género, tais como 

medidas para manter as mulheres em 

segurança após catástrofes, prestando 
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simultaneamente serviços para apoiar as 

vítimas de violência baseada no género 

através de cuidados de saúde, apoio 

psicológico e outros tipos de assistência. 

As questões relacionadas com a violência 

contra as mulheres e raparigas devem ser 

integradas nas formações e nos manuais 

existentes no domínio da redução dos 

riscos e da resposta de emergência. 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 

Considerando 9-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) A fim de prevenir os riscos 

específicos que as mulheres e raparigas 

enfrentam em situações de emergência e a 

fim de responder aos mesmos de forma 

mais eficaz, o pessoal e os trabalhadores 

no domínio do planeamento, da 

mobilização e da gestão em matéria de 

riscos de catástrofes e de proteção civil 

devem receber uma formação que tenha 

em conta a dimensão de género. Para o 

efeito, o diálogo permanente e o trabalho 

entre o Mecanismo de Proteção Civil da 

União Knowledge Network e as redes e 

organizações defensores dos direitos das 

mulheres com conhecimentos no domínio 

das catástrofes ambientais é da máxima 

importância para adotar uma abordagem 

transversal da prevenção, preparação e 

resposta a catástrofes na União e nos 

Estados-Membros. 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) De modo a assegurar o 

funcionamento da capacidade da rescEU, 

(10) De modo a assegurar o 

funcionamento da capacidade da rescEU, 
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devem ser disponibilizadas dotações 

financeiras adicionais para financiar ações 

no âmbito do Mecanismo da União. 

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 as que 

promovem direitos, a igualdade e a 

cidadania, a justiça ou o desenvolvimento 

humano em todo o mundo, incluindo 

todos os fundos atribuídos a programas e 

projetos no domínio da igualdade de 

género e do empoderamento das 

mulheres, em particular, tendo em conta 

que a execução de alguns destes 

programas foi excecionalmente bem-

sucedida (os pagamentos atribuídos ao 

Programa Direitos, Igualdade e 

Cidadania ascenderam a mais de 99 % 

nos três anos anteriores). 

Justificação 

As novas propostas políticas devem ser acompanhadas por 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». A taxa de absorção do Programa Direitos, Igualdade e Cidadania 

de quase 100 % implica que não podem ser mobilizados novos recursos a partir deste 

programa sem afetar negativamente organizações e projetos específicos. A Comissão FEMM 

tem vindo a sublinhar, constantemente, a necessidade de aumentar o financiamento do 

Programa Direitos, Igualdade e Cidadania, tendo em conta o Programa DAPHNE e 

programas em matéria de igualdade de género. 

 

Alteração  8 

Proposta de decisão 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Devem ser assegurados um 

financiamento 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 
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específica do Mecanismo de Proteção 

Civil da União nos exercícios de 2018, 

2019 e 2020 deve ser exclusivamente 

proveniente de todos os meios 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 por 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». 

 

Alteração  9 

Proposta de decisão 

Considerando 10-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-B) O planeamento e a atribuição de 

financiamento e o orçamento do 

Mecanismo de Proteção Civil da União 

revisto devem incorporar a aplicação da 

perspetiva da orçamentação sensível ao 

género, o que implica uma avaliação com 

base no género, a fim de melhor 

incorporar uma perspetiva de género para 

lidar com crises de emergência nos 

esforços em matéria de prevenção de 

catástrofes e de gestão de riscos. 
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Alteração  10 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1 - alínea b) 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Os progressos realizados na 

execução do quadro de prevenção de 

catástrofes, medidos em função do número 

de Estados-Membros que tenham 

apresentado à Comissão as respetivas 

avaliações de riscos, uma avaliação da sua 

capacidade de gestão de riscos e uma 

síntese do respetivo planeamento da gestão 

de catástrofes, a que se refere o artigo 6.º; 

a) Os progressos realizados na 

execução do quadro de prevenção de 

catástrofes, medidos em função do número 

de Estados-Membros que tenham 

apresentado à Comissão as respetivas 

avaliações de riscos, uma avaliação da sua 

capacidade de gestão de riscos e uma 

síntese do respetivo planeamento da gestão 

de catástrofes, a que se refere o artigo 6.º; 

as avaliações devem ter em conta as 

questões de género; 

 

Alteração  11 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 8 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 12-A – n.º 1 

 

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, 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, 

apresentando dados específicos relativos à 

inclusão do género. 

 

Alteração  12 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 13 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

A rede executa as seguintes tarefas no A rede executa, visando simultaneamente 
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domínio da formação, exercícios, 

ensinamentos colhidos e divulgação de 

conhecimentos, em estreita articulação com 

outros centros de conhecimento, sempre 

que oportuno: ' 

uma composição mais equilibrada em 

termos de género, as seguintes tarefas no 

domínio da formação, exercícios, 

ensinamentos colhidos e divulgação de 

conhecimentos, em estreita articulação com 

outros centros de conhecimento, sempre 

que oportuno: '  

 

Alteração  13 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 9-A (novo) 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 13 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) Ao artigo 13.º, é aditado o seguinte 

número: 

 2-A. No cumprimento das missões 

definidas no n.º 1, a Comissão e os 

Estados-Membros devem assegurar que 

os processos de formação e de 

qualificação, assim como os manuais 

sobre a redução dos riscos e a resposta a 

situações de emergência, integrem uma 

perspetiva de género, com especial 

atenção para a prevenção e o combate à 

violência contra as mulheres e as 

raparigas; 

Justificação 

Este número adicional visa introduzir a sensibilidade para as questões de género na Rede 

europeia de Conhecimentos sobre Proteção Civil, através de ações de formação e manuais. 
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Alteração  14 

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) Ao artigo 13.º, é aditado o seguinte 

número: 

 3-A. A Comissão deve garantir que os 

dados sejam disponibilizados em caso de 

catástrofe, desagregados por género, tal 

como exigido pelo Quadro de Sendai para 

a Redução do Risco de Catástrofes, para 

abordar o papel das mulheres nos 

processos de planeamento e de redução 

dos riscos e lidar com a questão da 

perspetiva de género ao longo de todo o 

processo; 

Justificação 

Este número adicional visa introduzir a sensibilidade para as questões de género na recolha 

de dados relacionados com catástrofes. Para efeitos de promoção e de reforço da 

cooperação, os dados e as estatísticas são fundamentais para a compreensão e, 

eventualmente, a resposta aos riscos de catástrofes. O Quadro de Sendai para a Redução do 

Risco de Catástrofes enuncia claramente que os dados devem ser desagregados. 

 

Alteração  15 

Proposta de decisão 

Artigo 1 – n.º 1 – ponto 12 

Decisão n.º 1313/2013/UE 

Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

480 630 000 EUR, a preços correntes, 

provêm da rubrica 3, «Segurança e 

Cidadania», do quadro financeiro 

plurianual e 150 936 000 EUR, a preços 

correntes, provêm da rubrica 4, «A 

Europa Global». 

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 

meios disponíveis ao abrigo do 

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

recorrendo ao Instrumento de 

Flexibilidade.» 

 ____________________ 

 * 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 por 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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