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Alteração 38
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Perante o aumento significativo do 
número e da gravidade das catástrofes 
naturais e de origem humana a que se 
assistiu nos últimos anos e numa situação 
em que as futuras catástrofes serão 
provavelmente ainda mais extremas e mais 
complexas, com repercussões de grande 
alcance e a mais longo prazo, resultantes, 
nomeadamente, das alterações climáticas e 
da potencial interação entre diversos riscos 
naturais e tecnológicos, afigura-se cada vez 
mais importante a adoção de uma 
abordagem integrada em matéria de gestão 
de catástrofes. A União deve apoiar,
coordenar e complementar as ações dos
Estados-Membros no domínio da proteção 
civil, a fim de melhorar a eficácia dos 
sistemas de prevenção, preparação e 
resposta a catástrofes naturais ou de 
origem humana.

(1) Perante o aumento significativo do 
número e da gravidade das catástrofes 
naturais e de origem humana a que se 
assistiu nos últimos anos e numa situação 
em que as futuras catástrofes serão 
provavelmente ainda mais extremas e mais 
complexas, com repercussões de grande 
alcance e a mais longo prazo, resultantes, 
nomeadamente, das alterações climáticas e 
da potencial interação entre diversos riscos 
naturais e tecnológicos, afigura-se cada vez 
mais importante a adoção de uma 
abordagem integrada em matéria de gestão 
de catástrofes. A União deve apoiar e 
completar a ação dos Estados-Membros ao 
nível nacional, regional e local no 
domínio da proteção civil, a fim de 
melhorar a eficácia dos sistemas de 
prevenção, preparação e intervenção em 
caso de catástrofes naturais ou de origem 
humana.

Or. it

(Cf. artigo 196.º, n.º 1, do TFUE)

Alteração 39
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Perante o aumento significativo do
número e da gravidade das catástrofes 
naturais e de origem humana a que se 
assistiu nos últimos anos e numa situação 

(1) O número e a gravidade das catástrofes 
naturais e de origem humana a que se 
assistiu nos últimos anos aumentaram 
significativamente. As futuras catástrofes 
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em que as futuras catástrofes serão 
provavelmente ainda mais extremas e mais 
complexas, com repercussões de grande 
alcance e a mais longo prazo, resultantes, 
nomeadamente, das alterações climáticas e 
da potencial interação entre diversos riscos 
naturais e tecnológicos, afigura-se cada vez 
mais importante a adoção de uma 
abordagem integrada em matéria de 
gestão de catástrofes. A União deve apoiar, 
coordenar e complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 
civil, a fim de melhorar a eficácia dos 
sistemas de prevenção, preparação e 
resposta a catástrofes naturais ou de origem 
humana.

serão provavelmente ainda mais extremas e 
mais complexas, com repercussões de 
grande alcance e a mais longo prazo, 
resultantes, nomeadamente, das alterações 
climáticas e da potencial interação entre 
diversos riscos naturais e tecnológicos. Por 
conseguinte, afigura-se urgente e 
indispensável abandonar o sistema de 
coordenação ad hoc e evoluir no sentido 
de um mecanismo europeu de gestão de 
catástrofes eficiente e baseado numa 
abordagem integrada. A União deve 
apoiar, coordenar e complementar as ações 
dos Estados-Membros no domínio da 
proteção civil, a fim de melhorar a eficácia 
dos sistemas de prevenção, preparação e 
resposta a catástrofes naturais ou de origem 
humana.

Or. fr

Alteração 40
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A proteção a assegurar pelo Mecanismo 
de Proteção Civil da União cobre, em 
primeiro lugar, as pessoas, mas também o 
ambiente e os bens, nomeadamente o 
património cultural, contra todas as 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
incluindo atos de terrorismo e acidentes 
tecnológicos, radiológicos e ambientais, a 
poluição marinha, bem como emergências 
sanitárias graves que ocorram dentro ou 
fora da União. Em todas estas catástrofes, a 
assistência da proteção civil e outra ajuda 
de emergência poderão revelar-se 
necessárias para complementar as 
capacidades de resposta do país afetado.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. it



AM\916467PT.doc 5/60 PE496.667v03-00

PT

Alteração 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A proteção a assegurar pelo Mecanismo 
de Proteção Civil da União cobre, em 
primeiro lugar, as pessoas, mas também o 
ambiente e os bens, nomeadamente o 
património cultural, contra todas as 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
incluindo atos de terrorismo e acidentes 
tecnológicos, radiológicos e ambientais, a 
poluição marinha, bem como emergências 
sanitárias graves que ocorram dentro ou 
fora da União. Em todas estas catástrofes, a 
assistência da proteção civil e outra ajuda 
de emergência poderão revelar-se 
necessárias para complementar as 
capacidades de resposta do país afetado.

(3) A proteção a assegurar pelo Mecanismo 
de Proteção Civil da União cobre, em 
primeiro lugar, as pessoas, mas também o 
ambiente e os bens, nomeadamente o 
património cultural, contra todas as 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
incluindo os tremores de terra e os 
maremotos, os incêndios e fogos 
florestais, as inundações e aluimentos de 
terras, os atos terroristas, os acidentes 
tecnológicos, industriais e radiológicos, a 
poluição marinha, bem como emergências 
sanitárias graves (pandemias) que ocorram 
dentro ou fora da União. Em todas estas 
catástrofes, a assistência da proteção civil e 
outra ajuda de emergência poderão revelar-
se necessárias para complementar as 
capacidades de resposta do país afetado.

Or. fr

Alteração 42
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Considerando que, nos termos do 
artigo 222.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, "a 
União e os seus Estados-Membros
atuarão em conjunto, num espírito de 
solidariedade, se um Estado-Membro for 
alvo de um ataque terrorista ou vítima de 
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uma catástrofe natural ou de origem 
humana";

Or. fr

Alteração 43
Oreste Rossi

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 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 ou das 
suas regiões no âmbito de tratados ou 
acordos 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. Por estes motivos, a 
participação de um Estado-Membro no 
Mecanismo deve ser voluntária.

Or. it

Alteração 44
Alda Sousa

Proposta de decisão
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O Mecanismo de Proteção Civil (4) O Mecanismo de Proteção Civil 
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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.

constitui uma expressão visível da 
solidariedade europeia, dado que contribui 
de forma concreta, integrada, efetiva 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.

Or. en

Alteração 45
Alojz Peterle

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 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.
Contudo, dado que é essencialmente a 
responsabilidade dos Estados-Membros
proteger, no sei território, a população, o 
ambiente e a propriedade contra as 
catástrofes e assegurar que os seus 
sistemas de gestão de catástrofes dispõem 
de suficientes capacidades, 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 
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as matérias por ela abrangidas, nem a 
responsabilidade dos Estados-Membros de 
protegerem as pessoas, o ambiente e os 
bens situados no seu território.

Or. sl

Justificação

A presente alteração sublinha o facto de que são os Estados-Membros que têm a principal 
responsabilidade pela proteção civil.

Alteração 46
Georgios Koumoutsakos

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 da 
solidariedade europeia e ajuda a assegurar 
a aplicação da cláusula de solidariedade, 
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.

Or. el

Alteração 47
Alda Sousa
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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.
Por conseguinte, o Mecanismo deve incluir 
um quadro geral para a sua comunicação e 
implementação, enquanto a Comissão 
deve elaborar orientações gerais a fim de 
facilitar a comparabilidade e integração 
dos planos de gestão de riscos dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 48
Philippe Juvin

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 

(6) O Mecanismo deve incluir um quadro 
estratégico geral e integrado para as ações 
da União em matéria de prevenção do risco 
de catástrofes, destinado a assegurar um 
elevado nível de proteção, resiliência e 
reação 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 
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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.

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.

Or. fr

Alteração 49
Jolanta Emilia Hibner

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.
Por conseguinte, o Mecanismo deve incluir 
um quadro geral para a sua comunicação e 
implementação. Em cooperação com os 
Estados-Membros, a Comissão deve 
elaborar diretrizes circunstanciadas para 
comparar os planos de gestão do risco 
preparados pelos Estados-Membros e 
apoiar o intercâmbio de boas práticas no 
que diz respeito a tais planos.

Or. pl

Alteração 50
Satu Hassi
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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», incluindo a 
devida consideração dos efeitos prováveis 
das alterações climáticas e a necessidade
de adotar medidas de adaptação 
adequadas.

Or. en

Alteração 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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 eficácia das medidas de prevenção 
constitui a chave para uma proteção 
eficiente da população contra catástrofes.
A prevenção 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».

Or. de
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Alteração 52
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Considerando 9

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 e telecomunicação 
existentes e futuros.

Or. fr

Alteração 53
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O Mecanismo deve incluir um quadro 
estratégico geral destinado a melhorar 
continuamente o nível de preparação dos 
sistemas de proteção civil, do seu pessoal e 
dos cidadãos na UE. Para tal, é necessário 
prever, a nível da União e dos 
Estados-Membros, programas de formação 
e redes de formação em prevenção, 
preparação e resposta a catástrofes, tal 
como solicitado nas Conclusões do 
Conselho de 14 de novembro de 2008 
sobre a formação no domínio da gestão de 
catástrofes.

(10) O Mecanismo deve incluir um quadro 
estratégico geral destinado a melhorar 
continuamente o nível de preparação dos 
sistemas de proteção civil, do seu pessoal e 
dos cidadãos na UE. Para tal, é necessário 
prever, a nível da União e dos 
Estados-Membros, programas de formação 
e redes de formação em gestão de 
situações de emergência, preparação e 
resposta a catástrofes, tal como solicitado 
nas Conclusões do Conselho de 14 de 
novembro de 2008 sobre a formação no 
domínio da gestão de catástrofes. Esta rede 
de formação poderia ser desenvolvida e 
supervisionada por um instituto europeu 
de formação na área da proteção civil e 
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ação humanitária.

Or. fr

Alteração 54
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) É conveniente, para além disso, 
que o mecanismo europeu de proteção 
civil se baseie no princípio da 
especialização dos Estados-Membros na 
gestão de um ou mais riscos;

Or. fr

Alteração 55
Philippe Juvin

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 

(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 em situações de emergência, 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 
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situações de emergência, a sua divulgação 
aos Estados-Membros e a partilha dos 
ensinamentos retirados das intervenções 
realizadas.

recolha de informações validadas sobre 
situações de emergência, a sua divulgação 
aos Estados-Membros e a partilha dos 
ensinamentos retirados das intervenções 
realizadas.

Or. fr

Alteração 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) As regiões ultraperiféricas e os 
países e territórios ultramarinos da UE 
constituem ativos importantes para a 
resposta da União às catástrofes. Com 
efeito, graças ao seu território 
ultramarino, a União Europeia está 
presente em todo o mundo em termos 
populacionais e territoriais. Estas regiões, 
países e territórios devem constituir 
pontos de apoio para facilitar o pré-
posicionamento de meios logísticos e de 
recursos.

Or. fr

Alteração 57
Rebecca Taylor

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Em relação a capacidades 
existentes fora da Capacidade Europeia 
de Resposta de Emergência, os 
Estados-Membros são encorajados a 
elaborar uma abordagem regional. A 
cooperação entre as administrações 
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regionais e locais deve facilitar uma 
preparação e resposta eficazes, que 
garanta uma eficiente utilização de 
recursos escassos, através do recurso, 
nomeadamente, a registos publicados de 
capacidades existentes a cada nível da 
administração e recursos que são objeto 
de gestão comum voluntária. No caso de 
os Estados-Membros optarem por esta 
abordagem, a Comissão deve estar 
disponível para prestar assistência e 
apoio.

Or. en

Justificação

A Comissão tenciona comparar os planos de gestão de riscos e criar uma Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência com vista a colmatar eventuais lacunas de capacidade 
e falhas existentes em toda a União Europeia. Uma abordagem europeia com vista a 
colmatar estas lacunas pode, por vezes, ser excessivamente pesada, caso em sua vez as 
administrações regionais e locais, colaborando entre si e mutualizando recursos, possam 
resolver o problema. Em aplicação do princípio da subsidiariedade, esta modalidade de ação 
deve ser encorajada mas não imposta.

Alteração 58
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) As diversas representações 
permanentes dos Estados-Membros a 
nível mundial, em particular as bases e 
plataformas militares, devem também 
constituir pontos de apoio para facilitar o 
pré-posicionamento de meios logísticos e 
de recursos e a reação da União Europeia 
em caso de catástrofe.

Or. fr
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Alteração 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No que se refere às intervenções de 
socorro em resposta a catástrofes que 
ocorram fora da União, o Mecanismo deve 
facilitar e apoiar as ações realizadas pelos 
Estados-Membros e a UE no seu conjunto 
a fim de promover a coerência dos esforços 
internacionais em matéria de proteção 
civil. As Nações Unidas, quando presentes, 
desempenham um papel de coordenação 
geral nas operações de socorro em países 
terceiros. A assistência prestada ao abrigo 
do Mecanismo deve ser coordenada com as 
Nações Unidas e outros intervenientes 
internacionais pertinentes para maximizar a 
utilização dos recursos disponíveis e evitar 
qualquer duplicação desnecessária de 
esforços. O reforço da coordenação da 
assistência da proteção civil no âmbito do 
Mecanismo constitui um requisito prévio 
para apoiar o esforço geral de coordenação 
e proporcionar uma contribuição global da 
União para as operações gerais de socorro.
Aquando de catástrofes de grandes 
proporções em que a assistência é prestada 
tanto no quadro do Mecanismo como nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 1257/96 
do Conselho, de 20 de junho de 1996, 
relativo à ajuda humanitária, a Comissão 
deve garantir a eficácia, coerência e 
complementaridade da resposta global da 
UE, no respeito pelo Consenso Europeu em 
matéria de Ajuda Humanitária.

(15) No que se refere às intervenções de 
socorro em resposta a catástrofes que 
ocorram fora da União, o Mecanismo deve 
facilitar e apoiar as ações realizadas pelos 
Estados-Membros e a UE no seu conjunto 
a fim de promover a coerência dos esforços 
internacionais em matéria de proteção 
civil. Os projetos de propostas de 
financiamento emanadas de países 
terceiros devem ser comunicados aos 
Estados-Membros. As Nações Unidas, 
quando presentes, desempenham um papel 
de coordenação geral nas operações de 
socorro em países terceiros. A assistência 
prestada ao abrigo do Mecanismo deve ser 
coordenada com as Nações Unidas e outros 
intervenientes internacionais pertinentes 
para maximizar a utilização dos recursos 
disponíveis e evitar qualquer duplicação 
desnecessária de esforços. O reforço da 
coordenação da assistência da proteção 
civil no âmbito do Mecanismo constitui um 
requisito prévio para apoiar o esforço geral 
de coordenação e proporcionar uma 
contribuição global da União para as 
operações gerais de socorro. Aquando de 
catástrofes de grandes proporções em que a 
assistência é prestada tanto no quadro do 
Mecanismo como nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária, a Comissão deve 
garantir a eficácia, coerência e 
complementaridade da resposta global da 
UE, no respeito pelo Consenso Europeu em 
matéria de Ajuda Humanitária.

Or. en
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Alteração 60
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) No que se refere às intervenções de 
socorro em resposta a catástrofes que 
ocorram fora da União, o Mecanismo deve 
facilitar e apoiar as ações realizadas pelos 
Estados-Membros e a UE no seu conjunto 
a fim de promover a coerência dos esforços 
internacionais em matéria de proteção 
civil. As Nações Unidas, quando presentes, 
desempenham um papel de coordenação 
geral nas operações de socorro em países 
terceiros. A assistência prestada ao abrigo 
do Mecanismo deve ser coordenada com as 
Nações Unidas e outros intervenientes 
internacionais pertinentes para maximizar 
a utilização dos recursos disponíveis e 
evitar qualquer duplicação desnecessária 
de esforços. O reforço da coordenação da 
assistência da proteção civil no âmbito do 
Mecanismo constitui um requisito prévio 
para apoiar o esforço geral de coordenação 
e proporcionar uma contribuição global da 
União para as operações gerais de socorro.
Aquando de catástrofes de grandes 
proporções em que a assistência é prestada 
tanto no quadro do Mecanismo como nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 1257/96 
do Conselho, de 20 de junho de 1996, 
relativo à ajuda humanitária, a Comissão 
deve garantir a eficácia, coerência e 
complementaridade da resposta global da 
UE, no respeito pelo Consenso Europeu em 
matéria de Ajuda Humanitária.

(15) No que se refere às intervenções de 
socorro em resposta a catástrofes que 
ocorram fora da União, o Mecanismo deve 
facilitar e apoiar as ações realizadas pelos 
Estados-Membros e a UE no seu conjunto 
a fim de promover a coerência dos esforços 
internacionais em matéria de proteção 
civil. As Nações Unidas, quando presentes, 
desempenham um papel de coordenação 
geral nas operações de socorro em países 
terceiros. A assistência prestada ao abrigo 
do Mecanismo deve ser coordenada com as 
Nações Unidas e outros intervenientes 
internacionais pertinentes, nomeadamente 
as organizações não-governamentais com 
fins humanitários.  O objetivo consiste em 
maximizar a utilização dos recursos 
disponíveis e evitar qualquer duplicação 
desnecessária de esforços.  O reforço da 
coordenação da assistência da proteção 
civil no âmbito do Mecanismo constitui um 
requisito prévio para apoiar o esforço geral 
de coordenação e proporcionar uma 
contribuição global da União para as 
operações gerais de socorro. Aquando de 
catástrofes de grandes proporções em que a 
assistência é prestada tanto no quadro do 
Mecanismo como nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1257/96 do 
Conselho, de 20 de junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária, a Comissão deve 
garantir a eficácia, a coerência, a 
consideração e o envolvimento das 
organizações não-governamentais com 
fins humanitários e a complementaridade 
da resposta global da UE, no respeito pelo 
Consenso Europeu em matéria de Ajuda 
Humanitária.

Or. fr
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Alteração 61
Philippe Juvin

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 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. Em caso de 
uma catástrofe fora do território da União 
Europeia, a questão da disponibilidade de 
meios de transporte deve ter em conta os 
sistemas existentes (ONU, OTAN e 
Estados-Membros).

Or. fr

Alteração 62
Alda Sousa

Proposta de decisão
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Sempre que a utilização de 
capacidades militares em apoio das 
operações de proteção civil seja 
considerada adequada, a cooperação com 
os militares seguirá as modalidades, 
procedimentos e critérios estabelecidos 
pelo Conselho ou pelos seus órgãos 
competentes para a colocação à disposição 
do Mecanismo das capacidades militares 

(19) Sempre que a utilização de 
capacidades militares sob controlo civil
seja, em último recurso, considerada 
necessária para apoiar operações de 
proteção civil, ao mesmo tempo que se 
garante que o socorro em caso de 
catástrofe nunca é subordinado a 
interesses comerciais ou políticos e 
estratégicos, a cooperação com os militares 
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necessárias à proteção das populações 
civis.

seguirá as modalidades, procedimentos e 
critérios estabelecidos pelo Conselho ou 
pelos seus órgãos competentes, ao abrigo 
das Orientações de Oslo, para a colocação 
à disposição do Mecanismo das 
capacidades militares necessárias à 
proteção das populações civis.

Or. en

Alteração 63
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de completar as disposições 
da presente decisão, deve ser delegado à 
Comissão o poder adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o funcionamento da União 
Europeia no tocante à definição das 
modalidades de adesão ao Mecanismo e 
de retirada do mesmo por parte de um 
país.

Or. it

Alteração 64
Alda Sousa

Proposta de decisão
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) O reembolso de despesas, bem como a 
adjudicação de contratos de direito público 
e a concessão de subvenções ao abrigo do 
Instrumento Financeiro para a Proteção 
Civil devem processar-se em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho 

(29) O reembolso de despesas, bem como a 
adjudicação de contratos de direito público 
e a concessão de subvenções ao abrigo do 
Instrumento Financeiro para a Proteção 
Civil devem processar-se em conformidade 
com o Regulamento (CE, Euratom) 
n.º 1605/2002 do Conselho, de 25 de junho 
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de 2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias (a seguir 
designado «Regulamento Financeiro»).
Dada a natureza específica das ações no 
domínio da proteção civil, é conveniente 
prever a possibilidade de conceder 
subvenções a pessoas de direito privado. É 
igualmente importante que tenham sido 
cumpridas as regras do Regulamento 
Financeiro, especialmente no que diz 
respeito aos princípios da economia, da 
eficiência e da eficácia aí estabelecidos.

de 2002, que institui o Regulamento 
Financeiro aplicável ao orçamento geral 
das Comunidades Europeias (a seguir 
designado «Regulamento Financeiro»). É 
igualmente importante que tenham sido 
cumpridas as regras do Regulamento 
Financeiro, especialmente no que diz 
respeito aos princípios da eficiência e da 
eficácia aí estabelecidos.

Or. en

Alteração 65
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Mecanismo de Proteção Civil da 
União (a seguir designado «Mecanismo») 
destina-se a apoiar, coordenar e 
complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 
civil a fim de melhorar a eficácia dos 
sistemas de prevenção, preparação e 
resposta em caso de catástrofes naturais ou 
de origem humana.

1. O Mecanismo de Proteção Civil da 
União (a seguir designado «Mecanismo») 
destina-se a reforçar a cooperação entre 
os Estados-Membros e a União no 
domínio da proteção civil a fim de 
melhorar a eficácia dos sistemas de 
prevenção, preparação e resposta em caso 
de catástrofes naturais ou de origem 
humana.

Or. en

Alteração 66
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Mecanismo de Proteção Civil da 1. O Mecanismo de Proteção Civil da 
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União (a seguir designado «Mecanismo») 
destina-se a apoiar, coordenar e 
complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 
civil a fim de melhorar a eficácia dos 
sistemas de prevenção, preparação e 
resposta em caso de catástrofes naturais ou 
de origem humana.

União (a seguir designado «Mecanismo») 
destina-se a apoiar e completar as ações 
dos Estados-Membros ao nível nacional, 
regional e local no domínio da proteção 
civil a fim de reforçar a eficácia dos 
sistemas de prevenção e de proteção de 
catástrofes naturais ou de origem humana.

Or. it

(Cf. artigo 196.º, n.º 1, do TFUE)

Alteração 67
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Mecanismo de Proteção Civil da 
União (a seguir designado «Mecanismo») 
destina-se a apoiar, coordenar e 
complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 
civil a fim de melhorar a eficácia dos 
sistemas de prevenção, preparação e 
resposta em caso de catástrofes naturais ou 
de origem humana.

1. O Mecanismo de Proteção Civil da
União (a seguir designado «Mecanismo») 
destina-se a apoiar, coordenar e 
complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 
civil a fim de melhorar uma eficácia 
europeia integrada dos sistemas de 
prevenção, preparação e resposta em caso 
de catástrofes naturais ou de origem 
humana.

Or. en

Alteração 68
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Mecanismo de Proteção Civil da 
União (a seguir designado «Mecanismo») 
destina-se a apoiar, coordenar e 
complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 

1. O Mecanismo de Proteção Civil da 
União (a seguir designado «Mecanismo») 
destina-se a apoiar, coordenar e 
complementar as ações dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 
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civil a fim de melhorar a eficácia dos 
sistemas de prevenção, preparação e 
resposta em caso de catástrofes naturais ou 
de origem humana.

civil. O Mecanismo destina-se a reforçar 
a cooperação e facilitar a coordenação a 
fim de melhorar a eficácia dos sistemas de 
prevenção, preparação e resposta em caso 
de catástrofes naturais ou de origem 
humana e de emergência.

Or. en

Alteração 69
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proteção assegurada pelo Mecanismo 
cobre em primeiro lugar as pessoas, mas 
também o ambiente e os bens, 
nomeadamente o património cultural, 
contra todas as catástrofes naturais ou de 
origem humana, incluindo nomeadamente 
os atos de terrorismo e os acidentes 
tecnológicos, radiológicos e ambientais, a 
poluição marinha e as emergências 
sanitárias graves que ocorram dentro ou 
fora da União.

2. A proteção assegurada pelo Mecanismo 
cobre em primeiro lugar as pessoas, mas 
também o ambiente e os bens, 
nomeadamente o património cultural, 
contra todas as catástrofes naturais ou de 
origem humana, incluindo nomeadamente 
tanto os atos de terrorismo como as suas 
consequências e os acidentes tecnológicos, 
radiológicos e ambientais, a poluição 
marinha e as emergências sanitárias graves 
que ocorram dentro ou fora da União.

Or. en

Alteração 70
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proteção assegurada pelo Mecanismo 
cobre em primeiro lugar as pessoas, mas 
também o ambiente e os bens, 
nomeadamente o património cultural, 
contra todas as catástrofes naturais ou de 
origem humana, incluindo nomeadamente 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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os atos de terrorismo e os acidentes 
tecnológicos, radiológicos e ambientais, a 
poluição marinha e as emergências 
sanitárias graves que ocorram dentro ou 
fora da União.

Or. it

Alteração 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proteção assegurada pelo Mecanismo 
cobre em primeiro lugar as pessoas, mas 
também o ambiente e os bens, 
nomeadamente o património cultural, 
contra todas as catástrofes naturais ou de 
origem humana, incluindo nomeadamente 
os atos de terrorismo e os acidentes 
tecnológicos, radiológicos e ambientais, a 
poluição marinha e as emergências 
sanitárias graves que ocorram dentro ou 
fora da União.

2. A proteção assegurada pelo Mecanismo 
cobre em primeiro lugar as pessoas, mas 
também o ambiente e os bens, 
nomeadamente o património cultural, 
contra todas as catástrofes naturais ou de 
origem humana, incluindo nomeadamente 
os tremores de terra e maremotos, os 
incêndios e fogos florestais, os atos de 
terrorismo, os acidentes tecnológicos, 
industriais e radiológicos, a poluição 
marinha e as emergências sanitárias graves 
(pandemias) que ocorram dentro ou fora 
da União.

Or. fr

Alteração 72
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 

3. A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 
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a perda de vidas humanas e de bens 
materiais. Os objetivos da presente decisão 
não podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros agindo 
isoladamente e podem, devido às 
dimensões ou aos efeitos das ações 
propostas, ser mais bem alcançados ao 
nível da União.

a perda de vidas humanas e de bens 
materiais, se for o caso. Os objetivos da 
presente decisão não podem ser sempre 
suficientemente alcançados pelos 
Estados-Membros agindo isoladamente e, 
por vezes, podem, devido às dimensões ou 
aos efeitos das ações propostas, ser mais 
bem alcançados ao nível da União.

Or. en

Alteração 73
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 
a perda de vidas humanas e de bens 
materiais. Os objetivos da presente decisão 
não podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros agindo 
isoladamente e podem, devido às 
dimensões ou aos efeitos das ações 
propostas, ser mais bem alcançados ao 
nível da União.

3. A ação da União destina-se a reforçar
as capacidades de prevenção, preparação e 
intervenção dos Estados-Membros ao 
nível nacional, regional e local face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 
a perda de vidas humanas e de bens 
materiais. Os objetivos da presente decisão 
não podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros agindo 
isoladamente e podem, devido às 
dimensões ou aos efeitos das ações 
propostas, ser mais bem alcançados ao 
nível da União.

Or. it

(Cf. artigo 196.º, n.º 1, do TFUE)

Alteração 74
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 
a perda de vidas humanas e de bens 
materiais. Os objetivos da presente decisão 
não podem ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros agindo 
isoladamente e podem, devido às 
dimensões ou aos efeitos das ações 
propostas, ser mais bem alcançados ao 
nível da União.

3. A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 
as perdas de vidas humanas, ambientais e 
de bens materiais. Os objetivos da presente 
decisão não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros agindo 
isoladamente e podem, devido às 
dimensões ou aos efeitos das ações 
propostas, ser mais bem alcançados ao 
nível da União.

Or. pt

Alteração 75
Matthias Groote

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções,
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 
a perda de vidas humanas e de bens 
materiais. Os objetivos da presente decisão 
não podem ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros
agindo isoladamente e podem, devido às 
dimensões ou aos efeitos das ações 
propostas, ser mais bem alcançados ao 
nível da União.

3. As medidas de apoio, coordenação e 
complementares da União reforçam as 
capacidades de prevenção, preparação e 
resposta dos Estados-Membros face a 
catástrofes de grandes proporções, 
contribuindo assim para reduzir ao mínimo 
a perda de vidas humanas e de bens 
materiais. O objetivo de tornar o 
mecanismo mais eficiente e eficaz e de 
mobilizar os recursos de forma mais 
célere pode ser alcançado a nível da 
União, mantendo os Estados-Membros ao 
mesmo tempo a sua responsabilidade 
individual.

Or. de

Alteração 76
Satu Hassi



PE496.667v03-00 26/60 AM\916467PT.doc

PT

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Mecanismo não prejudica a 
responsabilidade que incumbe aos 
Estados-Membros de protegerem as 
pessoas, o ambiente e os bens contra 
catástrofes, no seu território, assim como 
de dotarem os seus sistemas de gestão de 
emergências de capacidades suficientes 
para poderem enfrentar adequadamente 
catástrofes de uma dimensão e natureza 
razoavelmente previsíveis e para as quais 
seja possível estar preparado.

5. O Mecanismo não prejudica a 
responsabilidade que incumbe aos 
Estados-Membros de protegerem as 
pessoas, o ambiente e os bens contra 
catástrofes, no seu território, assim como 
de dotarem os seus sistemas de gestão de 
emergências de capacidades suficientes 
para poderem enfrentar adequadamente 
catástrofes de uma dimensão e natureza 
razoavelmente previsíveis e para as quais 
seja possível estar preparado, tendo 
também em conta os efeitos prováveis das 
alterações climáticas e a necessidade de 
adotar medidas de adaptação adequadas.

Or. en

Alteração 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Mecanismo não prejudica a 
responsabilidade que incumbe aos 
Estados-Membros de protegerem as 
pessoas, o ambiente e os bens contra 
catástrofes, no seu território, assim como 
de dotarem os seus sistemas de gestão de 
emergências de capacidades suficientes 
para poderem enfrentar adequadamente
catástrofes de uma dimensão e natureza 
razoavelmente previsíveis e para as quais 
seja possível estar preparado.

5. Nos termos do artigo 196.º do TFUE, os 
Estados-Membros têm a responsabilidade 
primária de proteger as pessoas, o 
ambiente e os bens contra catástrofes no 
seu território. Cabe aos próprios 
Estados-Membros garantir que os seus 
sistemas de gestão de emergências dispõem
de capacidades suficientes para poderem 
enfrentar adequadamente catástrofes de 
uma dimensão e natureza razoavelmente 
previsíveis e para as quais seja possível 
estar preparado.

Or. de
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Justificação

O artigo 196.º do TFUE impede a criação por parte da União Europeia de um sistema de 
proteção civil independente.

Alteração 78
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O Mecanismo não prejudica as 
obrigações decorrentes da legislação 
aplicável da União ou da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, ou dos 
acordos internacionais em vigor.

3. O Mecanismo não prejudica as 
obrigações decorrentes da legislação 
aplicável da União ou da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica, dos acordos
internacionais em vigor, incluindo os 
acordos entre Estados-Membros, ou dos 
acordos em matéria de proteção civil 
existentes entre regiões de mais do que 
um Estado-Membro ou entre regiões de 
Estados-Membros e regiões de países 
terceiros.

Or. it

Alteração 79
Oreste Rossi

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

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Participação no Mecanismo

1. A participação no Mecanismo de um 
Estado-Membro ou de um país terceiro 
referido no artigo 28.º, n.º 1, é voluntária.
Todos os Estados-Membros ou países 
terceiros que participam no Mecanismo 
têm o direito de se retirar do mesmo.
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2. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 29.º-A, com vista ao 
estabelecimento das modalidades de 
participação no Mecanismo e de retirada 
do mesmo.

Or. it

Alteração 80
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente decisão é aplicável às 
medidas de prevenção e preparação para 
todos os tipos de catástrofes no território da 
União e dos países referidos no artigo 28.º.

1. A presente decisão é aplicável à 
cooperação geral entre a União e os 
Estados-Membros no domínio da proteção 
civil e às medidas de prevenção e 
preparação para emergências e todos os 
tipos de catástrofes no território da União e 
dos países referidos no artigo 28.º.

Or. en

Alteração 81
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente decisão é aplicável a ações 
que contribuem para dar resposta às 
consequências adversas imediatas de uma 
catástrofe de grandes proporções, 
independentemente da sua natureza, dentro 
ou fora do território da União, sempre que 
seja formulado um pedido de assistência 
em conformidade com a presente decisão.

2. A presente decisão é aplicável a ações 
que contribuem para dar resposta às 
consequências adversas imediatas de uma 
catástrofe de grandes proporções, 
independentemente da sua natureza, dentro 
ou fora do território da União, sempre que 
seja formulado um pedido de assistência.

Or. en



AM\916467PT.doc 29/60 PE496.667v03-00

PT

Alteração 82
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente decisão é aplicável a ações 
que contribuem para dar resposta às 
consequências adversas imediatas de uma 
catástrofe de grandes proporções, 
independentemente da sua natureza, dentro 
ou fora do território da União, sempre que 
seja formulado um pedido de assistência 
em conformidade com a presente decisão.

2. A presente decisão é aplicável a ações 
que contribuem para dar resposta às 
consequências adversas imediatas de uma 
catástrofe de grandes proporções, 
independentemente da sua natureza, dentro 
ou fora do território da União ou dos 
países referidos no artigo 28.º,n.º 1, 
sempre que seja tomada a decisão de 
intervir na sequência de um pedido de 
assistência em conformidade com a 
presente decisão.

Or. it

Alteração 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente decisão é aplicável às 
ações e recomendações com vista a 
prestar assistência técnica para a gestão 
de catástrofes, que devem ser 
providenciadas nas zonas afetadas. A 
coordenação interinstitucional é aplicada 
para facilitar a recuperação da vida e da 
economia.

Or. en

Alteração 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga
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Proposta de decisão
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente decisão tem em conta, em 
caso de catástrofe, as necessidades 
específicas das regiões isoladas e 
ultraperiféricas e de outras regiões ou ilhas 
da União.

3. A presente decisão tem em conta, em 
caso de catástrofe, as qualidades e as 
necessidades específicas das regiões 
isoladas e ultraperiféricas e de outras 
regiões ou ilhas da União, assim como dos 
países e territórios ultramarinos a si 
associados.

Or. fr

Alteração 85
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Mecanismo apoia, coordena e 
complementa a cooperação reforçada 
entre a União e os seus Estados-Membros
na persecução dos seguintes objetivos 
específicos:

1. O Mecanismo apoia e completa os 
esforços dos Estados-Membros na 
persecução dos seguintes objetivos 
específicos:

Or. en

Alteração 86
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Mecanismo apoia, coordena e
complementa a cooperação reforçada
entre a União e os seus Estados-Membros
na persecução dos seguintes objetivos 
específicos:

1. O Mecanismo apoia e completa a 
cooperação entre os serviços nacionais de 
proteção civil na persecução dos seguintes 
objetivos específicos:  
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Or. it
Alteração 87
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhorar o estado de preparação da UE
para fazer face a catástrofes;

(b) Melhorar o estado de preparação dos 
Estados-Membros e da União Europeia
para fazer face a catástrofes;

Or. en

Alteração 88
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Melhorar o estado de preparação da UE
para fazer face a catástrofes;

(b) Melhorar o estado de preparação do 
pessoal da proteção civil dos 
Estados-Membros para fazer face a 
catástrofes;

Or. it

(Cf. artigo 196.º, n.º 1, do TFUE)

Alteração 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Melhorar o estado de preparação da UE
para fazer face a catástrofes;

b) Melhorar o estado de preparação dos 
Estados-Membros para fazer face a 
catástrofes;

Or. de
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Alteração 90
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Facilitar a rapidez e a eficácia das 
intervenções de resposta de emergência
em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de catástrofes de grandes 
proporções.

(c) Facilitar a rapidez e a eficácia das ações
em caso de ocorrência ou de ocorrência 
iminente de catástrofes.

Or. en

Alteração 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Prestar a assistência técnica 
necessária, coordenar a ajuda e facilitar a 
eficiência, o regresso das pessoas e a 
auto-organização.

Or. en

Alteração 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os progressos alcançados na 
concretização dos objetivos específicos 
enunciados no n.º 1 serão avaliados com 
base em indicadores que têm em conta, 
nomeadamente:

Suprimido
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a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção 
de catástrofes, medidos em função do 
número de Estados-Membros que 
dispõem planos de gestão de catástrofes, 
tal como previsto no artigo 4.º;
b) Os progressos realizados em termos de 
aumento do nível de preparação para 
catástrofes, medidos em função do 
número de capacidades de resposta 
disponíveis para intervenções de 
emergência ao abrigo do Mecanismo e do 
seu grau de interoperabilidade;
c) Os progressos realizados em termos de 
melhoria da resposta a catástrofes, 
medidos em função da rapidez e do grau 
de coordenação das intervenções ao 
abrigo do Mecanismo e da adequação da 
assistência prestada às necessidades no 
terreno.

Or. de

Justificação

De acordo com o disposto no artigo 196.º do TFUE, a Comissão Europeia não dispõe de 
quaisquer poderes de controlo.  O estabelecimento de um sistema de avaliação e controlo ao 
nível da UE restringiria a autonomia dos Estados-Membros no domínio da proteção civil.

Alteração 93
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os progressos alcançados na 
concretização dos objetivos específicos 
enunciados no n.º 1 serão avaliados com 
base em indicadores que têm em conta, 
nomeadamente:

2. Os progressos alcançados na 
concretização dos objetivos específicos 
enunciados no n.º 1 serão avaliados com 
base em indicadores comuns que têm em 
conta, nomeadamente:

Or. fr
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Alteração 94
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção de 
catástrofes, medidos em função do 
número de Estados-Membros que 
dispõem planos de gestão de catástrofes, 
tal como previsto no artigo 4.º;

(a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção de 
catástrofes;

Or. en

Alteração 95
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção de 
catástrofes, medidos em função do número 
de Estados-Membros que dispõem planos 
de gestão de catástrofes, tal como previsto 
no artigo 4.º;

(a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção de 
catástrofes, medidos em função do número 
de Estados-Membros que dispõem planos 
de gestão de riscos e catástrofes, tal como 
previsto nos artigos 4.º e 6.º;

Or. en

Alteração 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção de 

(a) Os progressos realizados na 
implementação do quadro de prevenção de 
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catástrofes, medidos em função do número 
de Estados-Membros que dispõem planos 
de gestão de catástrofes, tal como previsto 
no artigo 4.º;

catástrofes e riscos, medidos em função do 
número de Estados-Membros que dispõem 
planos de gestão de catástrofes, tal como 
previsto no artigo 4.º;

Or. ro

Alteração 97
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os progressos realizados em termos de 
aumento do nível de preparação para 
catástrofes, medidos em função do número 
de capacidades de resposta disponíveis 
para intervenções de emergência ao abrigo 
do Mecanismo e do seu grau de 
interoperabilidade;

(e) Os progressos realizados em termos de 
aumento do nível de preparação para 
catástrofes, medidos em função do número 
e da funcionalidade das capacidades de 
resposta disponíveis para intervenções de 
emergência ao abrigo do Mecanismo e do 
seu grau de interoperabilidade;

Or. it

Alteração 98
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os progressos realizados em termos de 
aumento do nível de preparação para 
catástrofes, medidos em função do número 
de capacidades de resposta disponíveis 
para intervenções de emergência ao abrigo 
do Mecanismo e do seu grau de 
interoperabilidade;

(b) Os progressos realizados em termos de 
aumento do nível de preparação para 
catástrofes, medidos em função do número 
de capacidades de resposta disponíveis 
para intervenções de emergência ao abrigo 
do Mecanismo e do seu grau de 
interoperabilidade, bem como em função 
da eficácia dos sistemas de deteção e de 
alerta precoce;

Or. pt
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Alteração 99
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Catástrofe»: qualquer situação que 
tenha ou possa ter um impacto adverso 
sobre as pessoas, o ambiente ou os bens;

1. «Catástrofe»: qualquer evento 
(nomeadamente imprevisível ou 
inevitável) que tenha um impacto adverso 
ou qualquer situação que possa ter um 
impacto adverso sobre as pessoas, o 
ambiente ou os bens;

Or. it

Alteração 100
Philippe Juvin

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Catástrofe»: qualquer situação que 
tenha ou possa ter um impacto adverso 
sobre as pessoas, o ambiente ou os bens;

1. "Catástrofe": qualquer acontecimento 
repentino e brutal, de origem natural ou 
humana e que tenha ou possa ter um 
impacto adverso sobre as pessoas, o 
ambiente ou os bens;

Or. fr

Alteração 101
Georgios Koumoutsakos

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Catástrofe»: qualquer situação que 
tenha ou possa ter um impacto adverso 

1. «Catástrofe»: qualquer situação que 
tenha ou possa ter um impacto adverso 
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sobre as pessoas, o ambiente ou os bens; sobre as pessoas, o ambiente, os bens ou o 
património cultural;

Or. en

Alteração 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Catástrofe»: qualquer situação que 
tenha ou possa ter um impacto adverso 
sobre as pessoas, o ambiente ou os bens;

1. «Catástrofe»: qualquer situação extrema
que tenha ou possa ter um impacto adverso 
sobre as pessoas, o ambiente ou os bens;

Or. de

Alteração 103
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer situação que tenha ou possa ter 
um impacto adverso sobre as pessoas, o 
ambiente ou os bens, e que possa resultar 
num pedido de assistência ao abrigo do 
Mecanismo;

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer evento (nomeadamente 
imprevisível ou inevitável) que tenha um 
impacto adverso ou qualquer situação que 
possa ter um impacto adverso sobre as 
pessoas, o ambiente ou os bens, e que 
possa resultar num pedido de assistência ao 
abrigo do Mecanismo;

Or. it

Alteração 104
Philippe Juvin
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Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer situação que tenha ou possa ter 
um impacto adverso sobre as pessoas, o 
ambiente ou os bens, e que possa resultar 
num pedido de assistência ao abrigo do 
Mecanismo;

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer acontecimento repentino e 
brutal, de origem natural ou humana e
que tenha ou possa ter um impacto adverso 
ou consequências desastrosas sobre as 
pessoas, o ambiente ou os bens, e que 
possa resultar num pedido de assistência ao 
abrigo do Mecanismo;

Or. fr

Alteração 105
Pavel Poc

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer situação que tenha ou possa ter 
um impacto adverso sobre as pessoas, o 
ambiente ou os bens, e que possa resultar 
num pedido de assistência ao abrigo do 
Mecanismo;

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer situação que tenha ou possa ter 
um impacto adverso sobre as pessoas, o 
ambiente ou os bens, e que seja difícil de 
gerir adequadamente através da 
capacidade de resposta a situações de 
risco disponível num Estado-Membro;

Or. cs

Alteração 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer situação que tenha ou possa ter 
um impacto adverso sobre as pessoas, o 

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer situação que tenha ou possa ter 
um impacto adverso sobre as pessoas, o 
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ambiente ou os bens, e que possa resultar 
num pedido de assistência ao abrigo do 
Mecanismo;

ambiente ou os bens, e que seja difícil de 
tratar de forma adequada utilizando a 
capacidade de resposta a situações de 
catástrofe que se encontra à disposição de 
um Estado-Membro;

Or. ro

Alteração 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer situação que tenha ou possa ter 
um impacto adverso sobre as pessoas, o 
ambiente ou os bens, e que possa resultar 
num pedido de assistência ao abrigo do 
Mecanismo;

2. «Catástrofe de grandes proporções»:
qualquer situação extrema que provoque 
danos excecionais, aos quais as pessoas 
diretamente afetadas sejam incapazes de 
fazer face, que tenha ou possa ter um 
impacto adverso sobre as pessoas, o 
ambiente ou os bens, e que possa resultar 
num pedido de assistência ao abrigo do 
Mecanismo;

Or. de

Alteração 108
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. «Preparação»: o estado de prontidão e 
capacidade dos meios humanos e materiais 
que lhes permita assegurar uma resposta 
rápida e eficaz a uma emergência, graças à 
adoção antecipada de determinadas 
medidas;

4. «Preparação»: o estado de prontidão e 
capacidade dos meios humanos e materiais 
que lhes permita assegurar uma resposta 
rápida e eficaz a uma catástrofe, graças à 
adoção antecipada de determinadas 
medidas;

Or. en
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Justificação

Dado que é prevista uma definição de «catástrofe» mas não de «emergência», dever-se-á, 
para uma maior clareza, conservar o termo «catástrofe».

Alteração 109
Georgios Koumoutsakos

Proposta de decisão
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. «Prevenção»: qualquer ação tendo em 
vista reduzir riscos ou evitar danos às 
pessoas, ao ambiente ou aos bens em 
consequência de uma catástrofe;

5. «Prevenção»: qualquer ação tendo em 
vista reduzir riscos ou evitar danos às 
pessoas, ao ambiente, aos bens ou ao 
património cultural em consequência de 
uma catástrofe;

Or. en

Alteração 110
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. «Alerta precoce»: a comunicação efetiva 
e atempada de informações que permitam 
tomar medidas para evitar ou reduzir os 
riscos e garantir a preparação para uma 
resposta eficaz;

6. «Alerta precoce»: a comunicação efetiva 
e atempada de informações que permitam 
tomar medidas para evitar ou reduzir os 
riscos e facilitar a preparação para uma 
resposta eficaz;

Or. en

Alteração 111
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. «País participante»: um Estado-
Membro ou um país terceiro referido no 
artigo 28.º, n.º 1, que tenha decidido 
participar no mecanismo;

Or. it

Alteração 112
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. «Plano de gestão dos riscos»:
instrumento de planeamento preparado por 
um Estado-Membro para prever os riscos, 
estimar os seus efeitos e elaborar, 
selecionar e executar medidas para reduzir, 
adaptar e minorar os riscos e os respetivos 
efeitos assegurando uma boa relação custo-
eficácia, bem como para estabelecer o 
quadro para a integração de diferentes 
instrumentos de gestão de riscos setoriais 
ou específicos num plano global comum;

9. «Plano de gestão dos riscos»:
instrumento de planeamento preparado por 
um Estado-Membro, a nível nacional ou 
subnacional, para identificar os riscos, 
estimar os seus efeitos e elaborar, 
selecionar e executar medidas para reduzir, 
adaptar e minorar os riscos e os respetivos 
efeitos assegurando uma boa relação custo-
eficácia, bem como para estabelecer o 
quadro para a integração de diferentes 
instrumentos de gestão de riscos setoriais 
ou específicos num plano global comum;

Or. en

Justificação

É importante que a presente decisão tenha em conta que estas questões são tratadas a 
diferentes níveis pelos Estados-Membros. Alguns Estados-Membros tratam-nas a nível 
nacional enquanto outros tal ocorre a nível subnacional.

Alteração 113
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 9
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Texto da Comissão Alteração

9. «Plano de gestão dos riscos»:
instrumento de planeamento preparado por 
um Estado-Membro para prever os riscos, 
estimar os seus efeitos e elaborar, 
selecionar e executar medidas para reduzir, 
adaptar e minorar os riscos e os respetivos 
efeitos assegurando uma boa relação 
custo-eficácia, bem como para estabelecer 
o quadro para a integração de diferentes 
instrumentos de gestão de riscos setoriais 
ou específicos num plano global comum;

9. «Plano de gestão dos riscos»:
instrumento de planeamento preparado por 
um Estado-Membro para prever os riscos 
potenciais, estimar os seus efeitos e 
elaborar, selecionar e executar medidas 
para reduzir, adaptar e minorar os riscos e 
os respetivos efeitos assegurando uma boa 
relação custo-eficácia, bem como para 
estabelecer o quadro para a integração de 
diferentes instrumentos de gestão de riscos 
setoriais ou específicos num plano global 
comum;

Or. en

Alteração 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

11-A. «Pós-coordenação»: as ações e 
medidas legislativas que são necessárias 
para apoiar a coordenação entre todas as 
organizações, instituições e níveis 
administrativos responsáveis, os setores 
afetados e os agentes económicos.

Or. en

Alteração 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Tomar medidas para melhorar a base de 
conhecimentos sobre os riscos de catástrofe 

(a) Tomar medidas para melhorar a base de 
conhecimentos das autoridades e da 
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e facilitar a partilha de conhecimentos, de 
melhores práticas e de informações;

população dos Estados-Membros sobre os 
riscos de catástrofe e facilitar a partilha de 
conhecimentos, de melhores práticas e de 
informações;

Or. ro

Alteração 116
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário dos riscos naturais ou de origem 
humana a que a União está exposta, tendo 
em conta os futuros efeitos das alterações 
climáticas;

(c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário das catástrofes naturais ou de 
origem humana a que a União está exposta, 
tendo em conta os futuros efeitos das 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 117
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário dos riscos naturais ou de origem 
humana a que a União está exposta, tendo 
em conta os futuros efeitos das alterações 
climáticas;

(c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário dos riscos naturais ou de origem 
humana a que os Estados-Membros estão 
expostos, tendo em conta os futuros efeitos 
das alterações climáticas;

Or. it

Alteração 118
Satu Hassi

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário dos riscos naturais ou de origem 
humana a que a União está exposta, tendo 
em conta os futuros efeitos das alterações 
climáticas;

(c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário dos riscos naturais ou de origem 
humana a que a União está exposta, tendo 
em devida conta os efeitos prováveis das 
alterações climáticas;

Or. en

Alteração 119
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário dos riscos naturais ou de origem 
humana a que a União está exposta, tendo 
em conta os futuros efeitos das alterações 
climáticas;

(c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário e uma cartografia dos riscos 
naturais ou de origem humana a que a 
União está exposta, tendo em conta os 
futuros efeitos das alterações climáticas;

Or. pt

Alteração 120
Pavel Poc

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário dos riscos naturais ou de origem 
humana a que a União está exposta, tendo 
em conta os futuros efeitos das alterações 
climáticas;

c) Elaborar e atualizar periodicamente um 
inventário dos riscos naturais ou de origem 
humana a que a União está exposta, tendo 
em conta os futuros efeitos das alterações 
climáticas, e apresentar recomendações 
sobre as formas de adaptar os sistemas 
nacionais de proteção civil para fazer face 
ao impacto das alterações climáticas;
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Or. cs

Alteração 121
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover e apoiar a elaboração e a 
execução de planos de gestão de riscos
pelos Estados-Membros, incluindo 
orientações sobre o seu teor e a previsão de 
incentivos adequados, se for caso disso;

(d) Promover e apoiar a elaboração pelos 
Estados-Membros da descrição das suas 
capacidades de gestão de riscos, incluindo 
orientações sobre o seu teor, se for caso 
disso;

Or. en

Justificação

Para além de que nem todos os Estados-Membros têm planos de gestão de riscos, uma 
descrição das capacidades de gestão de riscos de um país pode ser mais clara e útil do que 
um conjunto de planos de gestão de riscos a nível nacional, subnacional, regional e local.

Alteração 122
Alda Sousa

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover e apoiar a elaboração e a 
execução de planos de gestão de riscos 
pelos Estados-Membros, incluindo 
orientações sobre o seu teor e a previsão de 
incentivos adequados, se for caso disso;

(d) Promover e apoiar a elaboração e a 
execução de planos de gestão de riscos 
pelos Estados-Membros, incluindo 
orientações sobre o seu teor a fim de 
facilitar a sua coordenação e 
comparabilidade, bem como a previsão de 
incentivos adequados, se for caso disso;

Or. en

Alteração 123
Edite Estrela
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Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Promover e apoiar a elaboração e a 
execução de planos de gestão de riscos 
pelos Estados-Membros, incluindo 
orientações sobre o seu teor e a previsão de 
incentivos adequados, se for caso disso;

(d) Promover e apoiar a elaboração, 
atualização e a execução de planos de 
gestão de riscos pelos Estados-Membros, 
incluindo orientações sobre o seu teor e a 
previsão de incentivos adequados, se for 
caso disso;

Or. pt

Alteração 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Realizar as ações adicionais de 
prevenção necessárias para alcançar os 
objetivos descritos no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea a).

Suprimido

Or. de

Alteração 125
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Realizar as ações adicionais de 
prevenção necessárias para alcançar os 
objetivos descritos no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea a).

(g) Realizar, caso tal seja solicitado pelos 
países participantes, as ações adicionais de 
prevenção necessárias para alcançar os 
objetivos descritos no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea a).
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Or. it

Alteração 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposta de decisão
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Planos de gestão de riscos

1. A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os seus planos de gestão de 
riscos.
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.
3. Até ao final de 2016, os 
Estados-Membros devem concluir os seus 
planos de gestão de riscos e comunicar à 
Comissão na sua forma mais atualizada.

Or. de

Justificação

O artigo 196.º, n.º 1, do TFUE não fornece qualquer base jurídica que preveja uma 
responsabilidade e estrutura paralela da UE no domínio da proteção civil. As medidas 
propostas violam o requisito de adicionalidade, bem como o princípio da subsidiariedade.

Alteração 127
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1



PE496.667v03-00 48/60 AM\916467PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os seus planos de gestão de 
riscos.

1. A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão uma descrição das suas 
capacidades de gestão de riscos.

Or. en

Justificação

Para além de que nem todos os Estados-Membros têm planos de gestão de riscos, uma 
descrição das capacidades de gestão de riscos de um país pode ser mais clara e útil do que 
um conjunto de planos de gestão de riscos a nível nacional, subnacional, regional e local.

Alteração 128
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os seus planos de gestão de 
riscos.

1. A fim de assegurar a eficácia do 
Mecanismo, os Estados-Membros e os 
países terceiros participantes devem 
comunicar à Comissão uma síntese dos
seus planos de gestão de riscos.

Or. it

Alteração 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os seus planos de gestão de 

1. A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os elementos não-sensíveis, 
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riscos. relevantes dos seus planos de gestão de 
riscos.

Or. en

Alteração 130
Pavel Poc

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os seus planos de gestão de 
riscos.

1. A fim de assegurar uma cooperação 
eficaz no âmbito do Mecanismo, os 
Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os seus planos de gestão de 
riscos imediatamente após a sua 
elaboração.

Or. cs

Alteração 131
Anna Rosbach

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. A descrição das suas capacidades de 
gestão de riscos deve ter em conta as 
avaliações de riscos nacionais, se tal é 
aplicável, e outras avaliações de riscos 
pertinentes e deve ser coerente com outros 
planos relevantes em vigor no Estado-
Membro em questão.

Or. en

Justificação

Para além de que nem todos os Estados-Membros têm planos de gestão de riscos, uma 
descrição das capacidades de gestão de riscos de um país pode ser mais clara e útil do que 
um conjunto de planos de gestão de riscos a nível nacional, subnacional, regional e local.
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Alteração 132
Satu Hassi

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 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, nomeadamente os planos 
nacionais em matéria de adaptação às 
alterações climáticas.

Or. en

Alteração 133
Edite Estrela

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

Or. pt

Alteração 134
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2
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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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. it

Alteração 135
Pavel Poc

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

Or. cs

Alteração 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

21. 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 ter 
em conta as avaliações de riscos nacionais, 
regionais e locais e outras avaliações de 
riscos pertinentes e devem ser coerentes 
com outros planos relevantes em vigor no 
Estado-Membro em questão.
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Or. ro

Alteração 137
Rebecca Taylor

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de existir nos 
Estados-Membros um grande número de 
planos de gestão de riscos a níveis 
descentralizados da administração, a 
informação mínima obrigatória a 
apresentar à Comissão consiste na 
compilação da informação que figura 
nestes planos, nomeadamente: possíveis 
riscos, capacidades disponíveis e planos 
de contingência previstos. A apresentação 
de versões originais de planos regionais 
de gestão de riscos, juntamente com 
quaisquer dados relevantes, deve ser 
encorajada.

Or. en

Justificação

O facto de em alguns Estados-Membros haver uma grande quantidade de dados que estão 
disponíveis sobre esta matéria não deve obstar à apresentação à Comissão de um plano geral 
de gestão de riscos para efeitos do mecanismo de proteção civil.

Alteração 138
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Na elaboração dos respetivos planos 
de gestão de riscos, os Estados-Membros e 
os países terceiros participantes preveem, 
nos termos da respetiva legislação, o 
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envolvimento das autoridades regionais e 
locais em questão e de instituições 
altamente especializadas.

Or. it

Alteração 139
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até ao final de 2016, os 
Estados-Membros devem concluir os seus 
planos de gestão de riscos e comunicar à 
Comissão na sua forma mais atualizada.

3. Até ao final de 2016, os 
Estados-Membros devem concluir 
descrições das suas capacidades de gestão 
de riscos e comunicá-las à Comissão na 
sua forma mais atualizada.

Or. en

Justificação

Para além de que nem todos os Estados-Membros têm planos de gestão de riscos, uma 
descrição das capacidades de gestão de riscos de um país pode ser mais clara e útil do que 
um conjunto de planos de gestão de riscos a nível nacional, subnacional, regional e local.

Alteração 140
Edite Estrela

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até ao final de 2016, os 
Estados-Membros devem concluir os seus 
planos de gestão de riscos e comunicar à 
Comissão na sua forma mais atualizada.

3. Até ao final de 2014, os 
Estados-Membros devem concluir os seus 
planos de gestão de riscos e deles dar 
conhecimento à Comissão na sua forma 
mais atualizada. Os Estados-Membros
devem atualizar em permanência estes 
planos e comunicar anualmente à 
Comissão a sua forma mais atualizada.
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Or. pt

Alteração 141
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até ao final de 2016, os 
Estados-Membros devem concluir os seus 
planos de gestão de riscos e comunicar à 
Comissão na sua forma mais atualizada.

3. Até ao final de 2016, os 
Estados-Membros e os países terceiros 
participantes devem concluir os seus 
planos de gestão de riscos e comunicar à 
Comissão na sua forma mais atualizada.

Or. it

Alteração 142
Pavel Poc

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Até ao final de 2016, os 
Estados-Membros devem concluir os seus 
planos de gestão de riscos e comunicar à 
Comissão na sua forma mais atualizada.

3. Até ao final de 2014, os 
Estados-Membros devem concluir os seus 
planos de gestão de riscos atuais e 
comunicar à Comissão na sua forma mais 
atualizada. Os Estados-Membros devem 
atualizar em permanência os seus planos 
de gestão de riscos e transmiti-los à 
Comissão, pelo menos uma vez por ano, 
até ao final de cada ano, a partir de 2015.

Or. cs

Justificação

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
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territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Alteração 143
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Independentemente das práticas e 
procedimentos aplicáveis em cada Estado-
Membro, os planos de gestão de riscos 
devem incluir:
a) a natureza da ameaça e a probabilidade 
da sua ocorrência, incluindo o impacto 
sobre as infraestruturas críticas, e mapas 
dos riscos e ameaças,
b) as missões e deveres dos intervenientes 
na gestão de crises através de redes de 
segurança, incluindo o papel das 
autoridades regionais e locais na gestão 
dos riscos,
c) a escala dos recursos previstos para 
intervenção em situações de emergência.

Or. cs

Justificação

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.
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Alteração 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposta de decisão
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Ações gerais de preparação por parte da 

Comissão
A Comissão deve realizar as seguintes 
ações de preparação:
a) Instituir e gerir o Centro de Resposta 
de Emergência (CRE) com capacidade 
operacional 24 horas por dia e 7 dias por 
semana ao serviço dos Estados-Membros
e da Comissão para efeitos do 
Mecanismo;
b) Gerir um Sistema Comum de 
Comunicação de Informação de 
Emergência (CECIS) para permitir a 
comunicação e o intercâmbio de 
informações entre o CRE e os pontos de 
contacto dos Estados-Membros;
c) Contribuição para o desenvolvimento 
de sistemas de deteção, alerta e alerta 
precoce em relação a catástrofes, de modo 
a possibilitar uma resposta rápida e 
promover a interligação desses sistemas e 
a respetiva articulação com o CIV e o 
CECIS. Esses sistemas devem ter em 
conta e utilizar como base as fontes e 
sistemas de informação, vigilância e 
deteção existentes e futuros;
(d) Estabelecer e manter uma capacidade 
de mobilizar e enviar, o mais rapidamente 
possível, equipas de peritos responsáveis 
por:
– avaliar as necessidades no Estado que 
solicitar assistência,
– facilitar, sempre que necessário, a 
coordenação no terreno das operações de 
ajuda de emergência e assegurar a 
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ligação com as autoridades competentes 
do Estado que requer a assistência, 
sempre que necessário e adequado,
– apoiar o Estado requerente com 
conhecimentos especializados sobre ações 
de prevenção, preparação e resposta;
e) Estabelecer e manter uma capacidade 
de prestar apoio logístico e assistência às 
equipas de peritos, módulos e outras 
capacidades de resposta mobilizadas ao 
abrigo do Mecanismo, bem como a outros 
intervenientes no terreno;
f) Apoiar os Estados-Membros no 
pré-posicionamento dos meios de resposta 
de emergência em centros logísticos no 
interior da UE;
g) Tomar quaisquer outras medidas de 
apoio e complementares necessárias no 
quadro do Mecanismo para se alcançar o 
objetivo especificado no artigo 3.º, n.º 1, 
alínea b).

Or. de

Justificação

O artigo 196.º, n.º 1, do TFUE não fornece qualquer base jurídica que preveja uma 
responsabilidade e estrutura paralela da UE no domínio da proteção civil. As medidas 
propostas violam o requisito de adicionalidade, bem como o princípio da subsidiariedade.
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Alteração 145
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Instituir e gerir o Centro de Resposta de 
Emergência (CRE) com capacidade 
operacional 24 horas por dia e 7 dias por 
semana ao serviço dos Estados-Membros e 
da Comissão para efeitos do Mecanismo;

(a) Instituir e gerir o Centro de Resposta a 
Catástrofes (CRC) com capacidade 
operacional 24 horas por dia e 7 dias por 
semana ao serviço dos Estados-Membros e 
da Comissão para efeitos do Mecanismo;
(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

(Ver artigos 1.º e 4.º da decisão em apreço)

Justificação

O artigo 4.º (Definições) trata da noção de «catástrofe», não da de «emergência» – tal como 
no artigo 1.º se faz referência a catástrofes e não a emergências. Para assegurar a coerência 
neste relatório, é de conservar o mesmo termo: catástrofe.

Alteração 146
Pavel Poc

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Instituir e gerir o Centro de Resposta de 
Emergência (CRE) com capacidade 
operacional 24 horas por dia e 7 dias por 
semana ao serviço dos Estados-Membros e 
da Comissão para efeitos do Mecanismo;

a) Instituir e gerir o Centro de Resposta de 
Emergência (CRE), coordenando as suas 
atividades com as autoridades nacionais e 
regionais existentes, com capacidade 
operacional 24 horas por dia e 7 dias por 
semana ao serviço dos Estados-Membros e 
da Comissão para efeitos do Mecanismo;
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Or. cs

Justificação

No que diz respeito à instituição e gestão do Centro de Resposta de Emergência, importa 
assegurar que não serão criadas, a nível europeu, estruturas paralelas ou processos de 
mobilização pouco claros. Por conseguinte, o artigo 7.º da proposta de decisão, que diz 
respeito ao CRE, deverá prever que as autoridades nacionais e regionais são tidas em conta 
e coadunadas com o CRE. 

Alteração 147
Anna Rosbach

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Gerir um Sistema Comum de 
Comunicação de Informação de 
Emergência (CECIS) para permitir a 
comunicação e o intercâmbio de 
informações entre o CRE e os pontos de 
contacto dos Estados-Membros;

(b) Gerir um Sistema Comum de 
Comunicação de Informação sobre 
Catástrofes (CDCIS) para permitir a 
comunicação e o intercâmbio de 
informações entre o CRC e os pontos de 
contacto dos Estados-Membros;

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Justificação

O artigo 4.º (Definições) trata da noção de «catástrofe», não da de «emergência» – tal como 
no artigo 1.º se faz referência a catástrofes e não a emergências. Para assegurar a coerência 
neste relatório, é de conservar o mesmo termo: catástrofe.

Alteração 148
Oreste Rossi

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea d) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer e manter uma capacidade 
de mobilizar e enviar, o mais rapidamente 
possível, equipas de peritos responsáveis 

(d) Estabelecer uma capacidade de 
mobilizar e enviar, o mais rapidamente 
possível, equipas de peritos responsáveis 
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por: por:

Or. it


