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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a um 
Mecanismo de Proteção Civil da União
[COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)]

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0934),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 196.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao Parlamento 
(C7-0519/2011),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Salienta que o envelope financeiro especificado na proposta legislativa constitui apenas 
uma indicação para a autoridade legislativa e não pode ser determinado enquanto não for 
alcançado um acordo sobre a proposta de regulamento que estabelece o quadro financeiro 
plurianual para 2014-2020.

3. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

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 

(4) O Mecanismo de Proteção Civil 
constitui uma expressão visível da 
solidariedade europeia, dado que contribui 
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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.

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. No 
entanto, dado que cabe em primeiro lugar 
aos Estados-Membros a responsabilidade 
de protegerem as pessoas, o ambiente e os 
bens situados no seu território contra 
catástrofes e de assegurar que os seus 
sistemas de gestão de emergências têm 
capacidades suficientes, a presente decisão 
não afeta essa responsabilidade nem os 
direitos e obrigações recíprocos dos 
Estados-Membros no âmbito de tratados 
bilaterais e multilaterais relacionados com 
as matérias por ela abrangidas.

Or. en

Justificação

A alteração salienta ainda que a responsabilidade pela proteção civil cabe em primeiro lugar 
aos Estados-Membros.

Alteração 2

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. A Comissão deve elaborar 
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orientações para facilitar a 
comparabilidade dos planos de gestão de 
riscos dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Estando a preparação dos planos de gestão de riscos inserida no domínio das atribuições dos 
Estados-Membros, é necessário que esses planos sejam comparáveis para o funcionamento 
adequado do Mecanismo. Para facilitar a comparabilidade dos planos, a Comissão deve 
elaborar orientações, tal como previsto no artigo 5.º, alínea d), da proposta da Comissão. A 
elaboração de tais orientações não implicaria qualquer tentativa de harmonização mas 
reforçaria e facilitaria a sua comparabilidade.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Convém prosseguir, a nível da União, 
o desenvolvimento de módulos de 
intervenção de socorro da proteção civil, 
compostos por recursos de um ou mais 
Estados-Membros tendo em vista uma total 
interoperacionalidade, a fim de contribuir 
para o desenvolvimento de uma capacidade 
de resposta rápida em matéria de proteção 
civil. Os módulos devem ser organizados a 
nível dos Estados-Membros e colocados 
sob a sua orientação e comando.

(12) Convém prosseguir, a nível da União, 
o desenvolvimento de módulos de 
intervenção de socorro da proteção civil a 
título voluntário, compostos por recursos 
de um ou mais Estados-Membros tendo em 
vista uma total interoperacionalidade, a fim 
de contribuir para o desenvolvimento de 
uma capacidade de resposta rápida em 
matéria de proteção civil. Os módulos 
devem ser organizados a nível dos 
Estados-Membros e colocados sob a sua 
orientação e comando.

Or. en

Justificação

A natureza voluntária do desenvolvimento de módulos deve estar bem definida.
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Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de melhorar o planeamento das 
operações de resposta a catástrofes e 
garantir a disponibilidade de capacidades 
fundamentais, é necessário elaborar 
cenários de referência para os principais 
tipos de catástrofes, recensear as 
capacidades fundamentais disponíveis nos 
Estados-Membros, estabelecer planos de 
contingência para mobilização das 
capacidades e desenvolver uma 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência sob a forma de uma reserva 
comum voluntária de capacidades 
previamente afetadas pelos 
Estados-Membros. O exercício de 
planeamento de contingência pode 
igualmente ser utilizado para determinar se 
existem deficiências nas capacidades de 
resposta de emergência disponíveis nos 
Estados-Membros que possam ser 
colmatadas com capacidades a constituir
com o apoio da União Europeia e a 
partilhar pela União no seu conjunto.

(14) A fim de melhorar o planeamento das 
operações de resposta a catástrofes e 
garantir a disponibilidade de capacidades 
fundamentais, é necessário elaborar 
cenários de referência para os principais 
tipos de catástrofes, recensear as 
capacidades fundamentais disponíveis nos 
Estados-Membros, estabelecer planos de 
contingência para mobilização das 
capacidades e desenvolver uma 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência sob a forma de uma reserva 
comum voluntária de capacidades 
previamente afetadas pelos 
Estados-Membros. O exercício de 
planeamento de contingência pode 
igualmente ser utilizado para determinar se 
existem deficiências nas capacidades de 
resposta de emergência disponíveis nos 
Estados-Membros que possam ser 
colmatadas com capacidades a constituir 
com o apoio da União Europeia e a 
partilhar pela União no seu conjunto. No 
entanto, os cenários de referência e os 
planos de contingência devem ser 
utilizados com alguma flexibilidade para 
permitir a adequação dos planos de 
resposta às necessidades de uma situação 
de catástrofe específica.

Or. en
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Alteração 5

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 
necessárias à proteção das populações 
civis.

(19) A utilização, em último recurso, de 
meios militares sob supervisão civil 
representa frequentemente um importante 
contributo para a resposta a situações de 
catástrofe. Sempre que a utilização, em 
último recurso, 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, bem como as «Diretrizes 
sobre a utilização de meios militares e da 
proteção civil na resposta internacional a 
catástrofe» (Diretrizes de Oslo, rev. 1.1 de 
2007) da ONU, para a colocação à 
disposição do Mecanismo das capacidades 
militares necessárias à proteção das 
populações civis.

Or. en

Justificação

A utilização de recursos militares pode contribuir em larga medida para a resposta a 
situações de catástrofe, nomeadamente no que se refere a meios especializados, transporte 
estratégico ou engenharia pesada. No entanto, os meios militares devem ser sempre 
utilizados em último recurso e em conformidade com as «Diretrizes de Oslo» sobre a 
utilização de meios militares e da proteção civil na resposta internacional a catástrofes 
(Revisão 1.1 de 2007).

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de complementar as 
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disposições desta decisão, o poder de 
adotar atos nos termos do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia deve ser delegado na Comissão 
no que diz respeito à criação e gestão do 
Centro de Resposta de Emergência (CRE) 
e à especificação do funcionamento do 
Sistema Comum de Comunicação e 
Informação de Emergência; especificação 
das condições para a identificação de 
módulos e os requisitos gerais para o seu 
funcionamento e interoperabilidade; 
estabelecimento das condições aplicáveis 
a recursos disponíveis para intervenções 
de socorro; especificação do 
funcionamento da capacidade europeia de 
resposta de emergência (EERC) sob a 
forma de uma reserva comum voluntária, 
dos seus objetivos de capacidade no 
âmbito da (EERC), da interoperabilidade 
e dos requisitos de qualidade no que diz 
respeito às suas capacidades no mesmo 
âmbito e do processo de certificação e 
registo de capacidades; especificação das 
modalidades para colmatar as lacunas de 
capacidade; definição do objetivo, do 
conteúdo, da estrutura, da organização, e 
do grupo alvo do programa e da rede de 
formação; especificação do procedimento 
para responder às catástrofes de grandes 
proporções ou à sua iminência, tanto no 
interior como no exterior da União; 
especificação do funcionamento das 
equipas de peritos e das condições de 
seleção, de envio e de retirada de uma 
equipa de peritos; especificação do nível 
de pormenor das informações sobre o 
equipamento e os recursos de transporte e 
especificação dos procedimentos para a 
identificação destes últimos e para a 
disponibilização de recursos de transporte 
adicionais; especificação do procedimento 
para requerer e decidir sobre a concessão 
de apoio financeiro da União para 
transporte; e adotar programas de 
trabalho anuais. É especialmente 
importante que, durante os trabalhos 
preparatórios, a Comissão proceda às 
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consultas adequadas, incluindo a peritos. 
Na preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

As medidas relativas ao funcionamento do Mecanismo, que são de aplicação geral e que se 
destinam a complementar o ato de base, devem ser adotadas por atos delegados e não por 
atos de execução. O projeto de relatório altera consideravelmente a proposta da Comissão e 
introduz atos delegados sempre que as condições do artigo 290.º do Tratado do 
Funcionamento da União Europeia forem respeitadas.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de garantir condições uniformes 
de execução da presente decisão, devem 
ser atribuídas à Comissão competências de 
execução. Tais competências devem ser 
exercidas de acordo com o disposto no 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e os princípios gerais relativos 
aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão, 
nomeadamente no que se refere ao 
procedimento de exame.

(21) A fim de garantir condições uniformes 
de execução da presente decisão, devem 
ser atribuídas à Comissão competências de 
execução no que diz respeito à gestão do 
processo de certificação e registo das 
capacidades da EERC. Tais competências 
devem ser exercidas de acordo com o 
disposto no Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão, 
nomeadamente no que se refere ao 
procedimento de exame.

Or. en

Justificação

O âmbito dos atos de execução deve ser definido de forma precisa no considerando.
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Alteração 8

Proposta de decisão
Artigo 3 – n.º 2 – 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, tal como previsto no 
artigo 6.º;

Or. en

Justificação

O termo utilizado na proposta é «plano de gestão de riscos», sendo necessário que a 
terminologia utilizada nesta alínea seja a mesma.

Alteração 9

Proposta de decisão
Artigo 4 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

10. «Apoio do país anfitrião»: qualquer 
ação realizada nas fases de preparação e 
resposta pelo país que recebe a assistência 
e por países de trânsito, a fim de eliminar 
obstáculos previsíveis à prestação e à 
utilização da assistência internacional;

10. «Apoio do país anfitrião»: qualquer 
ação realizada nas fases de preparação e 
resposta pelos países que recebem e 
enviam a assistência e por países de 
trânsito, bem como pela Comissão, a fim 
de eliminar obstáculos previsíveis à 
prestação e à utilização da assistência 
internacional;

Or. en

Justificação

De acordo com as conclusões sobre o Apoio do País Anfitrião adotadas pelo Conselho JAI 
em 2 e 3 de dezembro de 2010, e as Orientações da UE em matéria de Apoio do País 
Anfitrião adotadas pela Comissão da Proteção Civil, os países que enviam assistência e a 
Comissão também têm um papel a desempenhar para garantir que as operações de 
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preparação e de resposta a catástrofes se processam sem dificuldades.

Alteração 10

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 
e facilitar a partilha de conhecimentos, de 
melhores práticas e de informações; 

(a) Tomar medidas para melhorar a base de 
conhecimentos sobre os riscos de catástrofe 
e facilitar a partilha de conhecimentos, de 
melhores práticas e de informações, em 
especial entre Estados-Membros da 
mesma região que enfrentam riscos de
catástrofes semelhantes;

Or. en

Justificação

Deve ser colocada uma tónica mais forte no aspeto regional do Mecanismo dado que os 
Estados-Membros da mesma região estão expostos a riscos de catástrofes semelhantes.

Alteração 11

Proposta de decisão
Artigo 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoiar e promover a avaliação e o 
recenseamento dos riscos pelos 
Estados-Membros;

(b) Apoiar e promover a avaliação e o 
recenseamento dos riscos pelos 
Estados-Membros e, com base nas suas 
orientações aplicáveis às avaliações de 
risco e ao comportamento a adotar no 
domínio da gestão das catástrofes, 
atualizar, em cooperação com os 
Estados-Membros, essas orientações, em 
especial nos domínios da terminologia, da 
metodologia, da avaliação de impacto e de 
cenários;

Or. en
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Justificação

Em 2010, a Comissão adotou as orientações sobre «Avaliação e recenseamento dos riscos no 
domínio da gestão de catástrofes». De acordo com o ponto 12 das conclusões do Conselho 
sobre «Aperfeiçoamento da avaliação dos riscos no domínio da gestão de catástrofes na 
União Europeia», adotadas pelo Conselho JAI em 11 e 12 de abril de 2011, a Comissão, 
trabalhando em conjunto com os Estados-Membros, deve atualizar essas orientações sobre a 
avaliação e o recenseamento dos riscos.

Alteração 12

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 a sua estrutura para 
facilitar a comparabilidade dos planos, e a 
previsão de incentivos adequados, se for 
caso disso;

Or. en

Justificação

Estando a preparação dos planos de gestão de riscos inserida no domínio das atribuições dos 
Estados-Membros, é necessário que esses planos sejam comparáveis para o funcionamento 
adequado do Mecanismo. A Comissão deve elaborar orientações para facilitar a 
comparabilidade dos planos. A elaboração de tais orientações não implicaria qualquer 
tentativa de harmonização mas reforçaria e facilitaria a sua comparabilidade.

Alteração 13

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados nos termos 
do artigo 29.º-A a fim de estabelecer o 
CRE, definir as suas funções, o seu 
funcionamento e as suas estruturas 
operacionais, e especificar os 
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procedimentos a seguir pelo CRE em caso 
de ocorrência ou de ocorrência iminente 
de catástrofes de grandes proporções no 
interior ou no exterior da União.

Or. en

Justificação

O Centro de Resposta de Emergência é um dos elementos essenciais do Mecanismo e o seu 
estabelecimento e operacionalidade são vitais para o funcionamento adequado do 
Mecanismo. O CRE é operacional na eventualidade de uma catástrofe. Estas disposições 
constituem um quadro geral e não são específicas para uma determinada catástrofe; para 
além disso, estas disposições não se relacionam com a implementação do ato de base pelos 
Estados-Membros. Estas disposições são de natureza geral e complementam o ato de base; 
por conseguinte têm de ser adotadas através de atos delegados.

Alteração 14

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
especificar o funcionamento e os métodos 
operacionais do CECIS.

Or. en

Justificação

O Sistema Comum de Comunicação e Informação de Emergência é um dos elementos 
essenciais do Mecanismo e o seu estabelecimento e operacionalidade são vitais para o 
funcionamento adequado do Mecanismo. O CECIS é operacional na eventualidade de uma 
catástrofe. Estas disposições constituem um quadro geral e não são específicas para uma 
determinada catástrofe; para além disso, estas disposições não se relacionam com a 
implementação do ato de base pelos Estados-Membros.  Estas disposições são de natureza 
geral e complementam o ato de base; por conseguinte têm de ser adotadas através de atos 
delegados.
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Alteração 15

Proposta de decisão
Artigo 7 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) elaboração e atualização, em 
cooperação com os Estados-Membros, de 
orientações sobre o apoio do país 
anfitrião;

Or. en

Justificação

A Comissão, de acordo com o ponto 13, alínea c), o ponto 14, da alínea a) das conclusões do 
Conselho sobre o Apoio do País Anfitrião adotadas pelo Conselho JIA em 2 e 3 de dezembro 
de 2010, e trabalhando em conjunto com os Estados-Membros, elaborou orientações da UE 
sobre o Apoio do País Anfitrião. No futuro, estas orientações poderão necessitar de nova 
atualização.

Alteração 16

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem esforça-se 
por desenvolver módulos destinados, 
nomeadamente, a satisfazer necessidades 
prioritárias de intervenção ou apoio no 
âmbito do Mecanismo.

1. Os Estados-Membros devem esforça-se, 
a título voluntário, por desenvolver 
módulos destinados, nomeadamente, a 
satisfazer necessidades prioritárias de 
intervenção ou apoio no âmbito do 
Mecanismo.

Or. en

Justificação

A natureza voluntária do desenvolvimento de módulos deve estar bem definida. O texto 
proposto está em conformidade com a legislação em vigor.
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Alteração 17

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
especificar as condições para a 
identificação dos módulos e para 
especificar os requisitos gerais para o seu 
funcionamento e a sua interoperabilidade.

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea d), da Proposta. As condições para 
a identificação dos módulos e os requisitos gerais para o funcionamento dos módulos 
constituem um quadro geral e não são específicos para uma determinada catástrofe. para 
além disso, estas disposições não se relacionam com a implementação do ato de base pelos 
Estados-Membros.  Estas disposições são de natureza geral e complementam o ato de base; 
por conseguinte têm de ser adotadas através de atos delegados.

Alteração 18

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar o apoio 
do país anfitrião à assistência proveniente 
de outros Estados-Membros.

7. Os Estados-Membros e a Comissão
devem tomar as medidas necessárias para 
assegurar o apoio do país anfitrião à 
assistência.

Or. en

Justificação

Os países que enviam assistência e a Comissão também têm um papel a desempenhar para 
garantir o bom funcionamento das operações de preparação e de resposta às catástrofes. O 
texto proposto está em conformidade com a definição utilizada na nota de rodapé n.º 1 das 
conclusões do Conselho sobre o Apoio do País Anfitrião adotadas pelo Conselho JIA em 2 e 
3 de dezembro de 2010, bem como com as orientações da UE sobre o Apoio do País Anfitrião 
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adotadas pelo Comité de Proteção Civil.

Alteração 19

Proposta de decisão
Artigo 9 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
estabelecer as condições dos recursos 
aplicáveis aos peritos, aos módulos e a 
outras intervenções de assistência 
disponibilizados pelos Estados-Membros 
nos termos dos n.os 1 a 4 deste artigo.

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea e) da Proposta. As condições 
gerais dos recursos disponíveis para as intervenções de assistência constituem um quadro 
geral. Estas disposições são de natureza geral e complementam o ato de base; por 
conseguinte têm de ser adotadas através de atos delegados. O âmbito dos atos de execução 
deve ser definido de forma mais precisa.

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve definir os requisitos de 
qualidade aplicáveis aos meios a afetar à
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência. Os Estados-Membros serão 
responsáveis por garantir a sua 
qualidade.

3. A Comissão deve definir os requisitos de 
qualidade e de interoperabilidade
aplicáveis aos meios a afetar à Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. Os 
Estados-Membros devem garantir o 
cumprimento destes requisitos.

Or. en

Justificação

As competências afetadas à Capacidade Europeia de Resposta de Emergência devem estar 
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em sintonia; para tal, a Comissão deve definir os critérios de interoperabilidade.

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
especificar:
(a)  o funcionamento do EERC sob a 
forma de uma reserva comunitária;
(b) os objetivos de capacidade, nos termos 
do n.º 2;
(c) a interoperabilidade e os requisitos de 
qualidade, nos termos do n.º 3; assim 
como
(d) o processo de certificação e registo de 
capacidades, nos termos do n.º 4;

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea f) da Proposta. Os pormenores do 
funcionamento do EERC, a definição dos objetivos de capacidade e o estabelecimento da 
interoperabilidade e dos requisitos de qualidade, assim como o processo de certificação e 
registo de capacidades constituem um quadro geral. Estas disposições são de natureza geral 
e complementam o ato de base; por conseguinte, têm de ser adotadas através de atos 
delegados. O âmbito dos atos de execução deve ser definido de forma mais precisa.

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A Comissão deve adotar atos de 
execução a fim de gerir o processo de 
certificação e registo de capacidades, nos 
termos do n.º 4. Esses atos de execução 
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serão adotados de acordo com o 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 31.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, alínea f) da Proposta. Os pormenores do 
funcionamento do EERC, a definição dos objetivos de capacidade e o estabelecimento da 
interoperabilidade e dos requisitos de qualidade, assim como o processo de certificação e 
registo de capacidades constituem um quadro geral. Estas disposições são de natureza geral 
e complementam o ato de base; por conseguinte têm de ser adotadas através de atos 
delegados. O âmbito dos atos de execução deve ser definido de forma mais precisa.

Alteração 23

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Estes meios farão parte da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. 
Estarão disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão, 
por intermédio do CRE. Quando não estão 
a ser utilizados no âmbito do Mecanismo, 
estes meios devem estar disponíveis para 
responder às necessidades nacionais dos 
Estados-Membros que os gerem.

4. Estes meios farão parte da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência. Os 
Estados-Membros responsáveis pela sua 
gestão devem garantir que estes meios 
estão disponíveis para operações de 
resposta de emergência no âmbito do 
Mecanismo, mediante pedido da Comissão, 
por intermédio do CRE. Os 
Estados-Membros que gerem estes meios 
poderão invocar qualquer motivo 
imperioso que os impeça de disponibilizar 
esses meios numa situação de emergência 
específica apenas no caso de ocorrência 
ou de ocorrência iminente de uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território do Estado-Membro. Quando não 
estão a ser utilizados no âmbito do 
Mecanismo, estes meios devem estar 
disponíveis para responder às necessidades 
nacionais dos Estados-Membros que os 
gerem.

Or. en
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Justificação

Os meios financiados pela UE cujo desenvolvimento seja financiado até 85 % pelo 
Mecanismo devem permanecer disponíveis para serem utilizados pela Capacidade Europeia 
de Resposta de Emergência e os Estados-Membros que os gerem podem retirá-los da reserva 
comum apenas no caso de ocorrência de uma situação de emergência no seu território.

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir, por meio de 
atos de execução, as seguintes 
modalidades de desenvolvimento, gestão, 
manutenção e disponibilização aos 
Estados-Membros destas capacidades 
através do Mecanismo:

7. Deve ser delegado à Comissão o poder 
de adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 29.º-A, a fim de especificar as 
modalidades de desenvolvimento, gestão, 
manutenção e disponibilização aos 
Estados-Membros destas capacidades 
através do Mecanismo relativas a:

(a) Modalidades de apoio aos 
Estados-Membros no desenvolvimento de 
capacidades de resposta que não estejam de 
outro modo disponíveis, ou não o estejam 
em quantidade suficiente, no âmbito da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência;

(a) apoio aos Estados-Membros no 
desenvolvimento de capacidades de 
resposta que não estejam de outro modo 
disponíveis, ou não o estejam em 
quantidade suficiente, no âmbito da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência;

(b) Modalidades de desenvolvimento de 
capacidades de resposta, a nível da União 
Europeia, que sirvam de amortecedor 
comum contra riscos partilhados;

(b) desenvolvimento de capacidades de 
resposta, a nível da União Europeia, que 
sirvam de amortecedor comum contra 
riscos partilhados;

(c) Modalidades de gestão e manutenção 
das capacidades mencionadas nas 
alíneas a) e b); 

(c) gestão e manutenção das capacidades 
mencionadas nas alíneas a) e b); 

(d) Modalidades de colocação das 
capacidades mencionadas nas alíneas a) e 
b) à disposição de todos os 
Estados-Membros através do Mecanismo.

(d) colocação das capacidades 
mencionadas nas alíneas a) e b) à 
disposição de todos os Estados-Membros 
através do Mecanismo.

Or. en

Justificação

As modalidades para colmatar as lacunas de capacidade a que se refere a proposta 
constituem um quadro geral e não são específicas para uma determinada catástrofe; para 
além disso, estas disposições não se relacionam com a implementação do ato de base pelos
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Estados-Membros. Estas disposições são de natureza geral e complementam o ato de base; 
por conseguinte têm de ser adotadas através de atos delegados. Com esta alteração, o artigo 
30.º, n.º 1, alínea g) torna-se supérfluo.

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Esses atos de execução serão adotados 
de acordo com o procedimento de exame a 
que se refere o artigo 31.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

As modalidades para colmatar as lacunas de capacidade a que se refere a Proposta 
constituem um quadro geral e não são específicas para uma determinada catástrofe; para 
além disso, estas disposições não se relacionam com a implementação do ato de base pelos 
Estados-Membros. Estas disposições são de natureza geral e complementam o ato de base; 
por conseguinte têm de ser adotadas através de atos delegados. Com esta alteração, o artigo 
30.º, n.º 1, alínea g), torna-se supérfluo.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Criação de um programa em torno dos 
ensinamentos extraídos das intervenções, 
exercícios e formações realizados no 
âmbito do Mecanismo, incluindo aspetos 
relevantes da prevenção, preparação e 
resposta, bem como divulgação e aplicação 
desses ensinamentos na medida do 
necessário;

(d) Criação de um programa em torno dos 
ensinamentos extraídos das intervenções, 
exercícios e formações realizados no 
âmbito do Mecanismo, incluindo aspetos 
relevantes da prevenção, preparação e 
resposta, bem como divulgação e aplicação 
desses ensinamentos na medida do 
necessário; Esse programa deve também 
incluir, se for caso disso, os lições 
retiradas das intervenções no exterior da 
União no que respeita à exploração de 
ligações e sinergias entre a assistência 
disponibilizada no âmbito do Mecanismo 
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e a resposta humanitária;

Or. en

Justificação

A avaliação conjunta da ajuda humanitária e dos peritos da proteção civil, após uma 
situação de catástrofe, poderia melhorar a coerência e a eficácia da resposta humanitária 
europeia.

Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No cumprimento das funções 
definidas no n.º 1, a Comissão deve ter 
particularmente em conta as necessidades 
e os interesses dos Estados-Membros da 
mesma região que enfrentam riscos de 
catástrofe semelhantes.

Or. en

Justificação

É necessário dar mais destaque ao aspeto regional do Mecanismo dado que os 
Estados-Membros da mesma região estão expostos a riscos de catástrofes semelhantes.

Alteração 28

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29º-A, a fim de 
especificar o objetivo, o conteúdo, a 
estrutura, a organização e o grupo alvo do 
programa e da rede de formação a que se 
refere o n.º 1.
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Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea h) da Proposta. O quadro geral 
dos programas de formação não é específico para uma determinada catástrofe; além disso, 
estas disposições não se relacionam com a implementação do ato de base pelos 
Estados-Membros. Estas disposições são de natureza geral e complementam o ato de base; 
por conseguinte têm de ser adotadas através de atos delegados.

Alteração 29

Proposta de decisão
Artigo 15 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
especificar o procedimento a seguir 
durante a resposta a catástrofes de 
grandes proporções na União no âmbito 
do quadro definido nos n.os 1 a 6 do 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea h) do artigo 30.º da Proposta. Os 
pormenores do processo de resposta a uma catástrofe de grandes proporções constituem um 
quadro geral e não são específicos para uma determinada catástrofe; além disso, estas 
disposições não se relacionam com a implementação do ato de base pelos Estados-Membros. 
Estas disposições são de natureza geral e complementam o ato de base; por conseguinte têm 
de ser adotadas através de atos delegados.

Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 16 – n.º 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

13-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
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especificar o procedimento a seguir 
durante a resposta a catástrofes de 
grandes proporções no exterior da União 
no âmbito do quadro definido nos n.os 1 a 
13 do presente artigo.

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea i) da Proposta. Os pormenores do 
processo de resposta a catástrofes de grandes proporções constituem um quadro geral e não 
são específicos para uma determinada catástrofe; além disso, estas disposições não se 
relacionam com a implementação do ato de base pelos Estados-Membros. Estas disposições 
são de natureza geral e complementam o ato de base; por conseguinte têm de ser adotadas 
através de atos delegados.

Alteração 31

Proposta de decisão
Artigo 17 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
especificar o funcionamento das equipas 
de peritos, e as condições de seleção, 
envio e retirada de uma equipa de peritos.

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea c) da Proposta. O modus operandi
das equipas de peritos constitui um quadro geral e não é específico para uma determinada 
catástrofe; além disso, estas disposições não se relacionam com a implementação do ato de 
base pelos Estados-Membros. Estas disposições são de natureza geral e complementam o ato 
de base; por conseguinte têm de ser adotadas através de atos delegados.
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Alteração 32

Proposta de decisão
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
especificar o nível de pormenor das 
informações disponibilizadas e 
partilhadas, nos termos do n.º 1-A, e 
especificar os procedimentos para a 
identificação dos recursos de transporte e 
equipamentos, nos termos do n.º 1-B e do 
n.º 1-C, e para a disponibilização de 
recursos de transporte adicionais pela 
Comissão, nos termos do n.º 2 do presente 
artigo.

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea j) da Proposta. As medidas 
relativas ao transporte constituem um quadro geral e não são específicas para uma 
determinada catástrofe; além disso, estas disposições não se relacionam com a 
implementação do ato de base pelos Estados-Membros. Estas disposições são de natureza 
geral e complementam o ato de base; por conseguinte, têm de ser adotadas através de atos 
delegados.

Alteração 33

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O montante financeiro de referência para 
a execução da presente decisão no período 
compreendido entre 2014 e 2020 é de [...] , 
a preços correntes.
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O montante de 276 000 000 EUR, a 
preços correntes, provém da rubrica 3 
«Segurança e Cidadania» do quadro 
financeiro e o montante de 237 000 000 
EUR, a preços correntes, provém da 
rubrica 4 «A Europa Global».

70 % desse montante provém da rubrica 3 
«Segurança e Cidadania» do quadro 
financeiro e 30 % desse montante provém 
da rubrica 4 «A Europa Global».

Or. en

Justificação

Na presente fase, é prematuro incluir um valor para o orçamento geral no projeto de 
relatório dado que as negociações do QFP ainda estão em curso. O Mecanismo deve 
concentrar-se em ações no interior da UE e deve refletir-se na alocação de recursos 
orçamentais. Consequentemente, propõe-se que às ações no interior da UE (com 
financiamento proveniente da rubrica 3) seja atribuído 70 % do orçamento e que às ações no 
exterior da UE (com financiamento proveniente da rubrica 4) seja atribuído 30 %.

Alteração 34

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Deve ser delegado à Comissão o 
poder de adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 29.º-A, a fim de 
especificar mais pormenores, nos termos 
do presente artigo, sobre o procedimento 
para requerer e decidir sobre a concessão 
de apoio financeiro da União para 
transporte.

Or. en

Justificação

Reposicionamento e alteração do artigo 30.º, n.º 1, alínea j) da Proposta. As medidas 
relativas aos custos relativos a transporte constituem um quadro geral e não são específicas 
para uma determinada catástrofe; além disso, estas disposições não se relacionam com a 
implementação do ato de base pelos Estados-Membros. Estas disposições são de natureza 
geral e complementam o ato de base; por conseguinte têm de ser adotadas através de atos 
delegados.
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Alteração 35

Proposta de decisão
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para execução da presente decisão, a 
Comissão adota programas de trabalho 
anuais em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 31.º, 
n.º 2, exceto no que se refere a ações de 
resposta de emergência, tal como definidas 
no Capítulo IV, que não possam ser 
previstas com antecedência. Os programas 
de trabalho devem definir os objetivos a 
cumprir, os resultados esperados, o 
respetivo método de execução e o 
montante total atribuído. Devem 
igualmente incluir uma descrição das ações 
a financiar, a indicação do montante 
afetado a cada ação e um calendário de 
execução indicativo. No caso de 
subvenções, devem especificar as 
prioridades, os critérios de avaliação 
essenciais e a taxa máxima de 
cofinanciamento.

3. Para execução da presente decisão, deve 
ser delegado à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 29.º-A, no que diz respeito à adoção 
dos programas de trabalho anuais, exceto 
no que se refere a ações de resposta de 
emergência, tal como definidas no Capítulo 
IV, que não possam ser previstas com 
antecedência. Os programas de trabalho 
devem definir os objetivos a cumprir, os 
resultados esperados, o respetivo método 
de execução e o montante total atribuído. 
Devem igualmente incluir uma descrição 
das ações a financiar, a indicação do 
montante afetado a cada ação e um 
calendário de execução indicativo. No caso 
de subvenções, devem especificar as 
prioridades, os critérios de avaliação 
essenciais e a taxa máxima de 
cofinanciamento.

Or. en

Justificação

Os programas de trabalho anuais dizem respeito à implementação do Mecanismo pela 
Comissão e não pelos Estados-Membros, pelo que as condições do artigo 291.º não estão 
satisfeitas. Consequentemente, os programas de trabalho devem ser adotados através de atos 
delegados.

Alteração 36

Proposta de decisão
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A

Exercício de uma delegação
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1. É conferido à Comissão o poder para 
adotar atos delegados sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo.
2. O poder de adotar atos delegados a que 
se refere o artigo 7.º, n.os 1-A e 1-B, o 
artigo 8.º, n.º 3-A, o artigo 9.º, n.º 8-A, o 
artigo 11.º, n.º 4-A, o artigo 12.º, n.º 7, o 
artigo 13.º, n.º 1-B, o artigo 15.º, n.º 6-A, o 
artigo 16.º, n.º 13-A, o artigo 17.º, n.º 5-A, 
o artigo 18.º, n.º 2-A, o artigo 23.º, n.º 5-A 
e o artigo 25.º, n.º 3 é conferido à 
Comissão até 31 de dezembro de 2020.
3. O poder de adotar atos delegados a que 
se refere o artigo 7.º, n.os 1-A e 1-B, o 
artigo 8.º, n.º 3-A, o artigo 9.º, n.º 8-A, o 
artigo 11, n.º 4-A, o artigo 12, n.º 7, o 
artigo 13, n.º 1-B, o artigo 15, n.º 6-A, o 
artigo 16, n.º 13-A, o artigo 17, n.º 5-A, o 
artigo 18, n.º 2-A, o artigo 23, n.º 5-A e o 
artigo 25, n.º 3 pode ser revogado em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. Produz efeitos 
no dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela especificada. A 
decisão de revogação não prejudica a 
validade dos atos delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão deve notificá-lo 
simultaneamente ao Parlamento Europeu 
e ao Conselho.
5. Os atos delegados adotados nos termos 
do artigo 7.º, n.os 1-A e 1-B, do artigo 8.º, 
n.º 3-A, do artigo 9.º, n.º 8-A, do artigo 
11.º, n.º 4-A, do artigo 12.º, n.º 7, do artigo 
13.º, n.º 1-B , do artigo 15.º, n.º 6-A, do 
artigo 16.º, n.º 13-A, do artigo 17.º, n.º 5-
A, do artigo 18.º, n.º 2-A, do artigo 23.º, 
n.º 5-A, e do artigo 25.º, n.º 3 só entram 
em vigor se não tiverem sido formuladas 
objeções pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho no prazo de dois meses a 
contar da notificação desse ato ao 
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Parlamento Europeu e ao Conselho, ou 
se, antes do termo desse prazo o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
têm objeções a formular. Esse período 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Or. en

Justificação

Ao serem introduzidos atos delegados, as condições, o âmbito e o prazo da delegação devem 
também ser definidos no ato de base. Além disso, o ato de base deve estipular as condições de 
revogação do poder delegado, a notificação do ato delegado e o procedimento de objeção. O 
texto está em conformidade com o «Entendimento Comum» entre as Instituições sobre atos 
delegados.

Alteração 37

Proposta de decisão
Artigo 30 

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão adotará atos de execução 
nas seguintes matérias:

Suprimido

(a) Funcionamento do CRE, tal como 
previsto no artigo 7.º, alínea a);
(b) Funcionamento do CECIS, tal como 
previsto no artigo 7.º, alínea b);
(c) Modalidades aplicáveis às equipas de 
peritos, tal como previsto no artigo 17.º, 
incluindo as condições para a seleção de 
peritos; 
(d) Condições para identificação dos 
módulos, tal como previsto no artigo 8.º;
(e) Condições aplicáveis a recursos 
disponíveis para intervenções de 
assistência, tal como previsto no 
artigo 9.º;
(f) Funcionamento da Capacidade
Europeia de Resposta de Emergência, sob 
a forma da reserva comum voluntária, tal 
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como previsto no artigo 11.º;
(g) Modalidades de identificação e 
eliminação de lacunas a nível da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência, tal como previsto no 
artigo 12.º;
(h) Modalidades aplicáveis ao programa 
de formação, tal como previsto no 
artigo 13.º;
(i) Modalidades aplicáveis a intervenções 
no interior da União, tal como previsto no 
artigo 15.º, bem como a intervenções fora 
da União, tal como previsto no artigo 16.º;
(j) Modalidades relativas ao transporte, 
tal como previsto nos artigos 18.º e 23.º.
Os atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento de exame a que 
se refere o artigo 31.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Os atos delegados e de execução são referidos nos respetivos locais dentro do texto, pelo que 
o artigo 30.º da Proposta se torna supérfluo. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proteção civil na União é atualmente regida por dois instrumentos legais: um é relativo ao 
Mecanismo Comunitário no domínio da Proteção Civil e o outro é relativo ao Instrumento 
Financeiro com ele relacionado, abrangendo o período 2013-2020. A preparação do novo 
Quadro Financeiro Plurianual e a entrada em vigor do Tratado de Lisboa afigura-se uma boa 
altura para alterar o quadro jurídico existente. 

Além das alterações aos quadros institucional e orçamental, a realidade exige também a 
alteração do sistema atual. O número e a gravidade das catástrofes naturais ou provocadas 
pelo homem aumentou consideravelmente nos últimos anos e prevê-se que, no futuro, as 
alterações climáticas desencadeiem catástrofes ainda mais graves.

Vale a pena assinalar que, apesar do Tratado de Lisboa ter introduzido uma nova base jurídica 
para a proteção civil no artigo 196.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o 
conceito de proteção civil não está definido no Tratado, nem na proposta legislativa. O 
Tratado apresenta uma definição implícita apenas aos referir-se à «prevenção e proteção de 
catástrofes naturais ou provocadas pelo homem». O conceito de proteção civil é interpretado 
de forma diferente pelos vários Estados-Membros à luz dos acontecimentos nacionais e 
históricos; e o âmbito do conceito também evolui ao longo do tempo. No entanto, não é 
necessária uma harmonização a nível europeu já que esta legislação específica apenas trata de 
proteção civil no caso de cooperação no âmbito do quadro proposto, não tendo (nem podendo 
ter) por objetivo uma maior harmonização das atividades de proteção civil dos 
Estados-Membros. A razão assenta no facto de a responsabilidade pela proteção civil 
continuar a caber em primeiro lugar aos Estados-Membros, e o objetivo da legislação 
europeia não poder ser mais do que apoiar e complementar as medidas dos Estados-Membros 
e promover a cooperação e a coerência.

É este o cenário no qual é apresentada a proposta legislativa. A relatora considera a proposta 
da Comissão relativa à criação de um Mecanismo de Proteção Civil da União uma base muito 
boa para um trabalho futuro e propõe um conjunto de alterações para reforçar a Proposta:

- Com base nas Conclusões do Conselho, a Comissão e os Estados-Membros estão já a 
desenvolver uma estreita colaboração e a elaborar orientações relativas a várias 
questões. Apesar das orientações não serem, por natureza, vinculativas, a sua 
utilização é fortemente incentivada com o objetivo de melhorar o funcionamento do 
Mecanismo. A relatora pretende efetuar uma maior promoção das orientações 
existentes sobre a avaliação e o recenseamento dos riscos, bem como sobre o apoio do 
país anfitrião, fazer uma referência mais clara às futuras orientações apresentadas no 
sentido de melhorar a comparabilidade dos planos de gestão de riscos dos 
Estados-Membros e harmonizar a definição de apoio do país anfitrião com aquela que 
é utilizada nas orientações da UE.

- Os Estados-Membros das mesmas regiões estão expostos a riscos de catástrofes 
semelhantes. Apesar de existirem acordos bilaterais e regionais, o mecanismo da 
União deve promover uma maior cooperação regional no que diz respeito à partilha de 
conhecimento e de boas práticas e a programas de formação.
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- Os meios financiados pela UE e a criação da Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência (EERC) sob a forma de uma reserva comum voluntária representam 
passos importantes para um sistema europeu de resposta a catástrofes melhor e mais 
fiável. 

A fim de melhorar o funcionamento da reserva comum, a Comissão deve definir não 
apenas os critérios de qualidade mas também os critérios de interoperabilidade. 

Além disso, é preciso deixar claro que os meios financiados pela UE, cujo 
desenvolvimento pode ser financiado até 100 % pela União, devem estar sempre 
disponíveis para serem utilizados pelo EERC. Apenas será aberta uma exceção no 
caso de o Estado-Membro que gere o meio em causa estar confrontado com uma 
catástrofe de grandes proporções. Nesse caso, a responsabilidade do Estado-Membro 
afetado de proteger a sua população e o seu território, recorrendo ao meio em causa, 
deve ter prioridade sobre a obrigação de disponibilizar o meio. Por outras palavras, 
nesse caso o Estado-Membro afetado pode invocar um motivo imperioso e retirar o 
meio da reserva comum.

- É necessário esclarecer ou destacar ainda mais alguns elementos da proposta da 
Comissão, tais como a natureza do desenvolvimento dos módulos e a utilização de 
meios militares em último recurso.

- O Tratado de Lisboa introduziu uma alteração importante que consiste na substituição 
do anterior sistema de «comitologia» por atos delegados e atos de execução. Os 
artigos 290.º e 291.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia expressam 
claramente que esses atos abordam diferentes necessidades pelo que não são 
permutáveis. 

A relatora regista que a proposta da Comissão apenas introduz atos de execução. 
Propõe, por conseguinte, a substituição de atos de execução por atos delegados nos 
casos em que as condições do artigo 290.º são satisfeitas. Estas alterações visam não 
apenas salvaguardar os direitos institucionais do Parlamento Europeu mas também 
assegurar a legalidade e a validade desses atos secundários.

A relatora está convicta de que as alterações propostas irão permitir a criação de um 
mecanismo europeu de proteção civil mais fiável.


