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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto

A proposta de decisão da Comissão prevê a criação de um novo Mecanismo de Proteção Civil 
da União que visa apoiar, coordenar e complementar as ações dos Estados-Membros no 
domínio da proteção civil, com o intuito de melhorar a eficácia dos sistemas de prevenção, 
preparação e resposta a todos os tipos de catástrofes naturais ou de origem humana, dentro e 
fora do território da União. A ideia é proporcionar uma abordagem integrada da gestão de 
catástrofes. O relator acolhe com agrado esta abordagem global, e em particular a ênfase no 
apoio às atividades de transporte na resposta a catástrofes.

Orçamento
A presente proposta prevê dotações orçamentais para a política de proteção civil da UE no 
montante de 513 milhões de euros (a preços correntes), distribuídos como segue: 
276 milhões de euros no interior da União e 237 milhões de euros para operações fora da 
União. As ações elegíveis inserem-se nos 4 domínios seguintes: ações gerais, prevenção e 
preparação, resposta e transporte. Na opinião do relator, a dotação financeira prevista para o 
período de 7 anos é bastante modesta e só permitirá à UE uma intervenção com efeitos 
limitados.

Objetivos
Os objetivos específicos da proposta consistem em (1) alcançar um elevado nível de proteção 
contra catástrofes através da prevenção ou redução dos respetivos efeitos e da promoção de 
uma cultura de prevenção; (2) melhorar o estado de preparação da União para responder a 
catástrofes; e (3) promover a rapidez e eficácia das intervenções de resposta de emergência 
em situações de catástrofe de grandes proporções. 

Prevenção
Cada euro despendido na prevenção contribui para poupar muitos mais após a ocorrência de 
catástrofes de grandes proporções que acarretam uma perda significativa de capital material e 
humano. Neste contexto, a proposta pretende (1) melhorar a base de conhecimentos sobre os 
riscos de catástrofe e facilitar a partilha de conhecimentos, o intercâmbio de melhores práticas 
e de informações, e assegurar uma cooperação efetiva no âmbito do Mecanismo; (2) apoiar e 
promover a avaliação e o recenseamento dos riscos por parte dos Estados-Membros, exigindo
a estes que comuniquem os seus planos de gestão de riscos até ao final de 2016; (3) fornecer 
um inventário dos riscos naturais ou de origem humana a que a União está exposta, tendo em 
conta, nomeadamente, o futuro impacto das alterações climáticas; e (4) sensibilizar os 
cidadãos para a importância da prevenção dos riscos e apoiar os Estados-Membros nas suas 
ações de informação, educação e sensibilização do público, etc. Através das alterações que 
apresenta, o relator pretende reforçar a vertente da prevenção da proteção civil.

Sinergias
A dotação provisória de 513 milhões de euros, vista no contexto real dos custos elevados da 
resposta a catástrofes, parece uma gota de água no oceano. Demonstra-o claramente o facto de, 
durante a última década, o total da ajuda concedida pela UE para a resposta a catástrofes, só no 
território da União, ascender, segundo as estimativas, a cerca de 2 500 milhões de euros.
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É intenção do relator enumerar as possíveis sinergias orçamentais com outros instrumentos de 
ação interna e externa, como os fundos abrangidos pelo Regulamento Disposições Comuns 
(FEDER, FSE, FC, FEADER, FEAMP) e o Fundo de Solidariedade da União Europeia. 
Quanto a este último, casos houve em que a sua mobilização não foi suficientemente rápida. 
Neste contexto, é aconselhável rever as disposições relativas à rapidez da sua mobilização, a 
fim de que este instrumento possa ser utilizado de maneira atempada, com vista a dar uma 
resposta eficaz às situações urgentes que surgem após a ocorrência de catástrofes.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-A (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-A. Salienta que a dotação financeira 
especificada na proposta legislativa 
constitui apenas uma indicação para a 
autoridade legislativa e que não pode ser 
fixada até que seja alcançado um acordo 
sobre a proposta de regulamento que 
estabelece o quadro financeiro plurianual 
para 2014-2020;

Justificação

Os números das bases jurídicas temáticas não podem ser considerados definitivos enquanto 
as negociações sobre o QFP estiverem em curso, de acordo com o princípio de que "nada 
está decidido até tudo estar decidido".

Alteração 2

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-B (novo)

Projeto de resolução legislativa Alteração

1-B. Recorda a sua Resolução, de 8 de 
junho de 2011, sobre "Investir no futuro: 
um novo Quadro Financeiro Plurianual 



AD\919169PT.doc 5/20 PE496.444v02-00

PT

(QFP) para uma Europa competitiva, 
sustentável e inclusiva"1; reitera que são 
necessários recursos adicionais 
suficientes no próximo QFP para permitir 
à União respeitar as suas prioridades 
políticas existentes e as novas tarefas 
previstas no Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, bem 
como responder aos acontecimentos 
imprevistos; desafia o Conselho, caso não 
partilhe esta abordagem, a identificar 
claramente quais das suas prioridades 
políticas ou projetos podem ser totalmente 
abandonados, não obstante o seu 
comprovado valor acrescentado europeu; 
salienta que, mesmo com um aumento do 
nível de recursos do próximo QFP em, 
pelo menos, 5% em relação ao nível de 
2013, o contributo para a realização dos 
objetivos e compromissos acordados pela 
União e do princípio da solidariedade da 
UE será limitado;
________________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Justificação

Se o Conselho reduzir as dotações do QFP, o PE exorta-o a identificar "prioridades 
negativas" apesar do seu valor acrescentado comprovado e as novas tarefas que a União 
deve cumprir após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa.

Alteração 3

Projeto de resolução legislativa
N.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Recorda que, na sua Resolução, de 8 
de junho de 2011, sobre "Investir no 
futuro: um novo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para uma Europa 
competitiva, sustentável e inclusiva1", o 
Parlamento Europeu identificou a 
proteção civil (artigo 196.º TFUE) como 
um dos domínios em que a entrada em 



PE496.444v02-00 6/20 AD\919169PT.doc

PT

vigor do Tratado de Lisboa conferiu à 
União novas prerrogativas consideráveis, 
e recorda, neste contexto, o artigo 311.º 
TFUE, que exige que a União se dote dos 
meios necessários para atingir os seus 
objetivos e realizar com êxito as suas 
políticas;
_______________
1 Textos Aprovados, P7_TA(2011)0266.

Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Mecanismo de Proteção Civil 
constitui uma expressão visível da 
solidariedade europeia, dado que contribui 
de forma concreta e atempada para a 
prevenção e a preparação para catástrofes, 
bem como para a resposta em caso de 
ocorrência ou de ocorrência iminente de 
catástrofes de grandes proporções. A 
presente decisão não deve, por 
conseguinte, afetar os direitos e obrigações 
recíprocos dos Estados Membros no 
âmbito de tratados bilaterais e multilaterais 
relacionados com as matérias por ela 
abrangidas, nem a responsabilidade dos 
Estados-Membros de protegerem as 
pessoas, o ambiente e os bens situados no 
seu território.

(4) O Mecanismo de Proteção Civil 
constitui uma expressão visível, concreta e 
importante da solidariedade europeia, dado 
que contribui de forma concreta e 
atempada para a prevenção e a preparação 
para catástrofes, bem como para a resposta 
em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de catástrofes de grandes 
proporções. A presente decisão não deve, 
por conseguinte, afetar os direitos e 
obrigações recíprocos dos 
Estados-Membros no âmbito de tratados 
bilaterais e multilaterais relacionados com 
as matérias por ela abrangidas, nem a 
responsabilidade dos Estados-Membros de 
protegerem as pessoas, o ambiente e os 
bens situados no seu território.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O Mecanismo deve tomar devidamente 
em conta a legislação pertinente da União e 
os compromissos internacionais neste 

(5) O Mecanismo deve tomar devidamente 
em conta a legislação pertinente da União e 
os compromissos internacionais neste 
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domínio, tirar partido das sinergias 
existentes com iniciativas conexas da 
União, como o Programa Europeu de 
Monitorização da Terra (GMES), o 
Programa Europeu para a Proteção das 
Infraestruturas Críticas (PEPIC) e o 
Ambiente Comum de Partilha da 
Informação (CISE).

domínio, tirar partido das sinergias 
existentes com iniciativas conexas da 
União, como o Programa Europeu de 
Monitorização da Terra (GMES), o 
Programa Europeu para a Proteção das 
Infraestruturas Críticas (PEPIC) e o 
Ambiente Comum de Partilha da 
Informação (CISE), bem como os fundos 
abrangidos pelo Regulamento Disposições 
Comuns (FEDER, FSE, FC, FEADER, 
FEAMP) e os instrumentos de ação 
externa.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O Mecanismo deve incluir um quadro 
estratégico geral para as ações da União em 
matéria de prevenção do risco de 
catástrofes, destinado a assegurar um 
elevado nível de proteção e resiliência 
perante catástrofes, através da prevenção 
ou redução dos seus efeitos, assim como da 
promoção de uma cultura de prevenção. Os 
planos de gestão de riscos são essenciais 
para garantir uma abordagem integrada da 
gestão de catástrofes, estabelecendo a 
ligação entre as ações de prevenção de 
riscos e as ações de preparação e resposta. 
Por conseguinte, o Mecanismo deve incluir 
um quadro geral para a sua comunicação e 
implementação. 

(6) O Mecanismo deve incluir um quadro 
estratégico geral para as ações da União em 
matéria de prevenção do risco de 
catástrofes, destinado a assegurar um 
elevado nível de proteção e resiliência 
perante catástrofes, através da prevenção 
ou redução dos seus efeitos, assim como da 
promoção de uma cultura de prevenção. Os 
planos de gestão de riscos são essenciais 
para garantir uma abordagem integrada da 
gestão de catástrofes, estabelecendo a 
ligação entre as ações de prevenção de 
riscos e as ações de preparação e resposta. 
Os planos de gestão de riscos devem 
basear-se em dados científicos 
normalizados sobre a probabilidade e a 
possibilidade de ocorrência de riscos. Por 
conseguinte, o Mecanismo deve incluir um 
quadro geral para a sua comunicação e 
implementação. 
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Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A prevenção assume uma importância 
fulcral na proteção contra catástrofes e 
requer a prossecução dos esforços neste 
domínio, como preconizado nas 
Conclusões do Conselho de 30 de 
novembro de 2009 e na Resolução do 
Parlamento Europeu, de 21 de setembro de 
2010, sobre a Comunicação da Comissão 
intitulada «Abordagem da UE sobre a 
prevenção de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem».

(7) A prevenção assume uma importância 
fulcral na proteção contra catástrofes e 
requer a prossecução dos esforços neste 
domínio, como preconizado nas 
Conclusões do Conselho de 30 de 
novembro de 2009 e na Resolução do 
Parlamento Europeu, de 21 de setembro 
de 2010, sobre a Comunicação da 
Comissão intitulada «Abordagem da UE 
sobre a prevenção de catástrofes naturais 
ou provocadas pelo homem». A prevenção 
é eficaz em termos de custos a longo prazo 
e é essencial para uma proteção civil 
bem-sucedida quer a nível dos 
Estados-Membros quer a nível da União.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. O montante afetado ao Mecanismo 
deve permitir a concessão de apoio 
financeiro a atividades relacionadas com 
todos os diferentes aspetos do ciclo de 
gestão de catástrofes. Necessita de ser 
gerido de forma flexível, a fim de permitir 
margem de aumento sempre que as 
circunstâncias o exigirem.

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) Ao contribuir para um maior 
desenvolvimento dos sistemas de deteção e 
alerta precoce, a União deve ajudar os 
Estados Membros a minimizar o tempo de 
resposta a catástrofes e de alerta dos 
cidadãos da União. Tais sistemas devem ter 
em conta e tomar como base as fontes e 
sistemas de informação existentes e 
futuros.

(9) Ao contribuir para um maior 
desenvolvimento dos sistemas de deteção e 
alerta precoce, a União deve ajudar os 
Estados-Membros a minimizar o tempo de 
resposta a catástrofes e de alerta dos 
cidadãos da União. Tais sistemas devem ter 
em conta e tomar como base as fontes e 
sistemas de informação existentes, bem 
como incentivar abordagens inovadoras.

Alteração 10

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O Mecanismo deve possibilitar a 
mobilização das intervenções de socorro e 
facilitar a respetiva coordenação. A 
cooperação reforçada deve basear se numa 
estrutura da União composta por um centro 
de resposta de emergência, uma capacidade 
europeia de resposta de emergência, sob a 
forma de uma reserva comum voluntária de 
capacidades previamente afetadas pelos 
Estados Membros, peritos devidamente 
formados, um sistema comum de 
informação e comunicação de emergência 
gerido pela Comissão e pontos de contacto 
nos Estados-Membros. O Mecanismo deve 
ainda proporcionar um quadro para a 
recolha de informações validadas sobre 
situações de emergência, a sua divulgação 
aos Estados-Membros e a partilha dos 
ensinamentos retirados das intervenções 
realizadas.

(13) O Mecanismo deve possibilitar a 
mobilização das intervenções de socorro e 
facilitar a respetiva coordenação. A 
cooperação reforçada deve basear-se numa 
estrutura da União composta por um centro 
de resposta de emergência, uma capacidade 
europeia de resposta de emergência, sob a 
forma de uma reserva comum voluntária de 
recursos previamente afetados pelos 
Estados-Membros, peritos devidamente 
formados, um sistema comum de 
informação e comunicação de emergência 
gerido pela Comissão e pontos de contacto 
nos Estados-Membros. O Mecanismo deve 
ainda proporcionar um quadro para a 
recolha de informações validadas sobre 
situações de emergência, a sua divulgação 
aos Estados-Membros e a partilha dos 
ensinamentos retirados das intervenções 
realizadas, no mais curto prazo possível.

Alteração 11

Proposta de decisão
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Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A criação do Centro Europeu de 
Resposta a Emergências, com funções 
reforçadas de planeamento e 
coordenação, e da Capacidade Europeia 
de Resposta de Emergência tem por 
objetivo gerar poupanças a nível dos 
Estados-Membros, que devem compensar 
os custos para o orçamento da União, 
apesar de os benefícios de uma resposta 
rápida e eficaz a catástrofes em termos de 
vidas humanas salvas não poderem ser 
medidos de forma puramente financeira.

Alteração 12

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A disponibilidade de meios adequados 
de transporte deve ser melhorada, por 
forma a apoiar o desenvolvimento de uma 
capacidade de resposta rápida a nível da 
União. A União deve apoiar e 
complementar os esforços dos 
Estados-Membros, facilitando a colocação 
em comum dos recursos de transporte dos 
Estados-Membros e contribuindo, quando 
necessário, para o financiamento de meios 
adicionais de transporte, desde que sejam 
respeitados certos critérios.

(16) A disponibilidade de meios adequados 
de transporte deve ser melhorada, por 
forma a apoiar o desenvolvimento de uma 
capacidade de resposta rápida a nível da 
União. A União deve apoiar e 
complementar os esforços dos 
Estados-Membros, facilitando a 
coordenação e a colocação em comum dos 
recursos de transporte dos 
Estados-Membros e contribuindo, quando 
necessário, para o financiamento de meios 
adicionais de transporte, desde que sejam 
respeitados certos critérios.

Alteração 13

Proposta de decisão
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O objetivo da presente decisão não (22) O objetivo da presente decisão não 
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pode ser suficientemente alcançado pelos 
Estados-Membros e pode, por conseguinte, 
ser mais bem alcançado a nível da União, 
devido às dimensões ou aos efeitos da ação 
proposta, tendo em conta as vantagens 
resultantes do funcionamento do 
Mecanismo em termos de redução da perda 
de vidas humanas e dos danos. Se uma 
situação de emergência grave ultrapassar as 
capacidades de resposta de um 
Estado-Membro afetado, este Estado 
deverá poder recorrer ao Mecanismo para 
que este complemente os seus próprios 
recursos de proteção civil e outros meios 
de emergência. Assim, a UE pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade definido no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, definido no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aquele objetivo.

pode ser suficientemente alcançado apenas 
pelos Estados-Membros e pode, por 
conseguinte, ser mais bem alcançado a 
nível da União, devido às dimensões ou 
aos impactos da ação proposta, tendo em 
conta as vantagens resultantes do 
funcionamento do Mecanismo em termos 
de redução da perda de vidas humanas e 
dos danos. Se uma situação de emergência 
grave ultrapassar as capacidades de 
resposta de um Estado-Membro afetado, 
este Estado deverá poder recorrer ao 
Mecanismo para que este complemente os 
seus próprios recursos de proteção civil e 
outros meios de emergência. Assim, a UE 
pode adotar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
definido no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, definido no 
mesmo artigo, a presente decisão não 
excede o necessário para atingir aquele 
objetivo.

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Aumentar a sensibilização do 
público e a preparação para catástrofes de 
grandes proporções.

Justificação

O Eurobarómetro Especial n.º 383 sobre Proteção Civil de fevereiro/março de 2012 apurou 
que, em geral, os cidadãos da UE manifestam um nível elevado de preocupação com as 
catástrofes de origem humana e as catástrofes naturais, embora tenham um baixo nível de 
conhecimento das ações da UE neste domínio. 75% dos inquiridos disseram estar 
preocupados com derrames de petróleo e acidentes nucleares, 67% com inundações e 
tremores de terra. Apenas 38% dos cidadãos da UE-27 tinham conhecimento do papel de 
coordenação das ações de proteção civil desempenhado pela UE dentro e fora do seu 
território.
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Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Apoiar os Estados Membros, bem como 
os países terceiros referidos no artigo 28.º, 
na prevenção de catástrofes de grandes 
dimensões;

(f) Apoiar os Estados-Membros, bem como 
os países terceiros referidos no artigo 28.º, 
na prevenção de catástrofes de grandes 
dimensões, dando especial ênfase ao 
desenvolvimento sustentável, à economia 
verde e à prevenção das alterações 
climáticas;

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os planos de gestão de riscos devem ter 
em conta as avaliações de riscos nacionais 
e outras avaliações de riscos pertinentes e 
devem ser coerentes com outros planos 
relevantes em vigor no Estado-Membro em 
questão.

2. Os planos de gestão de riscos devem 
incluir avaliações de riscos nacionais e 
outras avaliações de riscos pertinentes e 
devem ser coerentes com outros planos 
relevantes em vigor no Estado-Membro em 
questão. Devem basear-se em dados 
científicos. 

Justificação

A definição de um conteúdo claro para os planos de gestão de riscos melhoraria a coerência 
entre os diferentes planos dos Estados-Membros.

Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os planos de gestão de riscos serão 
atualizados regularmente, de três em três 
anos, pelos Estados-Membros, a fim de 
assegurar a cobertura completa da 
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natureza, estrutura e intensidade dos 
riscos, em permanente mutação. Os 
planos de gestão de riscos atualizados 
serão comunicados à Comissão.

Justificação

Tendo em conta que a estrutura, a frequência e a intensidade dos riscos estão em permanente 
mutação ao longo do tempo, a gestão de riscos deve ser atualizada de igual modo, 
permitindo, por conseguinte, aos Estados-Membros e à União Europeia a gestão dos 
referidos riscos, em conformidade.

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão 
por intermédio do CRE. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão, o mais rapidamente possível, de 
quaisquer razões imperiosas que os 
impeçam de disponibilizar esses meios 
numa emergência específica.

(6) Os meios registados na Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência 
devem estar disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão 
por intermédio do CRE. Os 
Estados-Membros devem informar a 
Comissão, o mais rapidamente possível, de 
quaisquer razões imperiosas que os 
impeçam de disponibilizar esses meios 
numa emergência específica. A fim de 
prever soluções no caso de um 
Estado-Membro se encontrar impedido de 
disponibilizar as suas capacidades, e com 
vista a garantir uma resposta rápida e 
adequada, a reserva comum voluntária 
deve incluir um número apropriado de 
meios de cada tipo.

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Desenvolvendo capacidades de resposta b) Desenvolvendo capacidades de resposta 
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a nível da União, sempre que tal se revele 
mais eficaz em termos de custos, que 
possam servir de amortecedor comum 
contra riscos partilhados.

a nível da União, sempre que tal se revele 
mais eficaz em termos de custos, 
nomeadamente capacidades de meios 
horizontais, logística, avaliação e 
coordenação, que possam servir de 
amortecedor comum contra riscos 
partilhados.

Justificação

Domínios em que o financiamento da UE pode ser mais indicado.

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Criação de um programa e de uma rede 
de formação em matéria de prevenção, 
preparação e resposta a catástrofes para o 
pessoal dos serviços de proteção civil e de 
outros serviços de gestão de situações de 
emergência, no intuito de reforçar a 
coordenação, a compatibilidade e a 
complementaridade entre os módulos e 
outras capacidades referidas nos artigos 8.º, 
9.º e 11.º, e melhorar a competência dos 
peritos referidos no artigo 7.º, alínea d).  O 
programa deve incluir cursos de formação 
e exercícios conjuntos, bem como um 
sistema de intercâmbio de peritos que 
permita o destacamento de pessoas para 
outros Estados-Membros;

(a) Criação, assegurando o respetivo 
funcionamento, de um programa e de uma 
rede de formação em matéria de prevenção, 
preparação e resposta a catástrofes para o 
pessoal dos serviços de proteção civil e de 
outros serviços de gestão de situações de 
emergência, no intuito de reforçar a 
coordenação, a compatibilidade e a 
complementaridade entre os módulos e 
outras capacidades referidas nos artigos 8.º, 
9.º e 11.º, e melhorar a competência dos 
peritos referidos no artigo 7.º, alínea d). O 
programa deve incluir cursos de formação 
e exercícios conjuntos, bem como um 
sistema de intercâmbio de peritos que 
permita o destacamento de pessoas para 
outros Estados-Membros;

Justificação

É necessário que a Comissão participe não apenas na criação de um programa e de uma 
rede de formação, mas também no respetivo funcionamento.
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Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O montante financeiro de referência 
para a execução da presente decisão no 
período compreendido entre 2014 e 2020 é 
de 513 000 000 EUR, a preços correntes.

1. Na aceção do ponto [17] do Acordo 
Interinstitucional de …/…  entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira, o 
principal montante de referência para a 
autoridade orçamental no decurso do 
processo orçamental anual para a 
execução da presente decisão no período 
compreendido entre 2014 e 2020 é de XXX 
XXX XXX EUR, a preços de 2011.

O montante de 276 000 000 EUR, a preços 
correntes, provém da rubrica 3 «Segurança 
e Cidadania» do quadro financeiro e o 
montante de 237 000 000 EUR, a preços 
correntes, provém da rubrica 4 «A Europa 
Global».

O montante de XXX XXX XXX EUR, a 
preços de 2011, provém da rubrica 3 
«Segurança e Cidadania» do quadro 
financeiro e o montante de XXX XXX XXX 
EUR, a preços de 2011, provém da 
rubrica 4 «A Europa Global».

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A autoridade orçamental autoriza as 
dotações anuais disponíveis, sem prejuízo 
das disposições do Regulamento que 
estabelece o quadro financeiro plurianual 
(QFP) para 2014-2020 e do Acordo 
Interinstitucional de xxx/201z entre o 
Parlamento Europeu, o Conselho e a 
Comissão sobre a cooperação no domínio 
orçamental e a boa gestão financeira.

Alteração 23
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Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Elaboração de planos de gestão de 
riscos e de uma análise dos riscos a nível 
da União;

(a) Elaboração e execução de planos de 
gestão de riscos e de uma análise dos riscos 
a nível da União;

Justificação

Por coerência com o artigo 5.º e a fim de cumprir os objetivos em matéria de prevenção, a 
Comissão deve apoiar os Estados-Membros ao longo da preparação e da execução dos 
planos de gestão de riscos.

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Criação e manutenção da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência, tal 
como referida no artigo 11.º. A 
contribuição financeira da União para 
ações ao abrigo desta alínea assume a 
forma de custos unitários estabelecidos por 
tipo de capacidade e não pode exceder 25%
dos custos elegíveis totais. 

(g) Criação e manutenção da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência, tal 
como referida no artigo 11.º. A 
contribuição financeira da União para 
ações ao abrigo desta alínea assume a 
forma de custos unitários estabelecidos por 
tipo de capacidade e não pode exceder 50% 
dos custos elegíveis totais 

Justificação

A fim de criar uma reserva comum suficientemente grande para garantir a disponibilidade de 
meios essenciais em todas as situações de catástrofe, propõe-se uma taxa de cofinanciamento 
da UE de 50%, pelo menos. 

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Identificação e eliminação de lacunas a 
nível da Capacidade Europeia de Resposta 

(h) Identificação e eliminação de lacunas a 
nível da Capacidade Europeia de Resposta 
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de Emergência, em conformidade com o 
artigo 12.º. As ações empreendidas de 
acordo com a presente alínea devem 
basear-se numa avaliação exaustiva das 
necessidades e numa rigorosa análise 
custo-benefício por tipo de capacidade, 
tendo em conta a probabilidade e o impacto 
dos riscos em questão.  A contribuição 
financeira da União para as ações a que se 
refere a presente alínea não pode ser 
superior a 85% dos custos elegíveis totais;

de Emergência, em conformidade com o 
artigo 12.º. As ações empreendidas de 
acordo com a presente alínea devem 
basear-se numa avaliação exaustiva das 
necessidades e numa rigorosa análise 
custo-benefício por tipo de capacidade, 
tendo em conta a sua natureza horizontal 
e os seus possíveis benefícios em 
diferentes situações de catástrofe, o seu 
caráter altamente especializado e custos, 
ou a probabilidade e o impacto dos riscos 
em questão. A contribuição financeira da 
União para as ações a que se refere a 
presente alínea não pode ser superior a 
85% dos custos elegíveis totais; 

Justificação

É necessário reforçar o âmbito do cofinanciamento da UE com vista a colmatar diferentes 
tipos de lacunas a nível das capacidades.

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 21 – alínea k) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k) Apoio a um programa de formação e a 
uma rede de formação da UE, que 
envolva escolas e centros de formação 
orientados para a proteção civil e outros 
serviços de gestão de situações de 
emergência em matéria de prevenção, 
preparação e resposta a catástrofes nos 
Estados-Membros.

Justificação

É necessário o apoio financeiro do orçamento da UE, a fim de se alcançar os objetivos 
previstos no artigo 13.º.
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Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Devem procurar-se sinergias e 
complementaridade com os outros 
instrumentos da União. Em caso de 
resposta em países terceiros, a Comissão 
assegura a complementaridade e a 
coerência entre as ações 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 os outros 
instrumentos da União, nomeadamente 
com os fundos abrangidos pelo 
Regulamento Disposições Comuns 
(FEDER, FSE, FC, FEADER, FEAMP). 
Em caso de resposta em países terceiros, a 
Comissão assegura a complementaridade e 
a coerência entre as ações financiadas ao 
abrigo da presente decisão e as ações 
financiadas ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 1257/96. No domínio da ação 
preventiva externa, devem explorar-se 
sinergias com o Regulamento n.º …  que 
institui o Instrumento para a Cooperação 
no domínio da Segurança Nuclear e o 
Regulamento n.º …  que institui o 
Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento. Em termos de ação 
pós-crise, deve assegurar-se a 
complementaridade com o Regulamento 
(CE) n.º 1257/96 do Conselho de 20 de 
junho de 1996 relativo à ajuda 
humanitária, o Corpo Europeu de 
Voluntários para a Ajuda Humanitária e 
a Reserva para Ajudas de Emergência.

Alteração 28

Proposta de decisão
Artigo 26 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A União e os Estados-Membros 
devem coordenar os respetivos programas 
de apoio, com o objetivo de aumentar a 
eficácia e eficiência da concessão do 
apoio e do diálogo político, em 
conformidade com os princípios 
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estabelecidos para o reforço da 
coordenação operacional e a 
harmonização das várias políticas e 
procedimentos. A coordenação deve 
implicar consultas regulares e o 
intercâmbio frequente de informações 
relevantes e melhores práticas durante as 
diversas fases do ciclo da ajuda.
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