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Alteração 24
Younous Omarjee

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, 
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. Se for caso disso, poderá ser 
necessária uma abordagem integrada por 
bacia marítima.

Or. fr

Alteração 25
Younous Omarjee

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 

(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 
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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.

património cultural, contra todas as 
catástrofes naturais ou de origem humana, 
incluindo acidentes tecnológicos, 
radiológicos, industriais e ambientais, a 
poluição marinha, as epidemias, 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.

Or. fr

Alteração 26
Nikos Chrysogelos

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 consistente 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 27
Manfred Weber
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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.

Or. de

Justificação

A cooperação eficaz no quadro do Mecanismo de Proteção civil não requerer a apresentação 
de planos nacionais de gestão de riscos. No futuro, será também o próprio Estado-Membro 
afetado a apresentar o pedido de unidades de socorro através do Mecanismo. O pedido do 
Estado-Membro em causa terá de indicar as áreas de intervenção e a extensão em que 
necessitará da assistência de unidades de socorro. Não compete à Comissão verificá-lo ou 
adaptá-lo com base em planos nacionais de gestão de riscos.

Alteração 28
Nikos Chrysogelos

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 

(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 
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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.

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 inclui um 
quadro geral para a sua comunicação e 
implementação. O Mecanismo deve criar 
linhas de orientação para assegurar a 
coerência e a comparabilidade dos 
diferentes planos de gestão dos riscos dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 29
Luís Paulo Alves

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. No que respeita aos riscos 
decorrentes das alterações climáticas, 
ressalva-se que as regiões ultraperiféricas,
como laboratórios naturais de excelência 
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nesta área, devem ser aproveitadas pela 
União no domínio da investigação, para 
aumentar o universo do seu conhecimento 
nesta matéria essencial.

Or. pt

Alteração 30
David Casa

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, prevê-se que os esforços da 
União ajudem 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.

Or. en

Alteração 31
Iosif Matula

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 existentes e 
futuros; salienta a importância de uma 
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cooperação mais estreita entre a 
Direção-Geral da Ajuda Humanitária e 
da Proteção Civil da Comissão e os 
serviços nacionais de proteção civil.

Or. ro

Alteração 32
Markus Pieper

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, mas sobretudo ao 
nível dos Estados-Membros, programas de 
formação e redes de formação em 
prevenção, preparação e resposta a 
catástrofes a nível local, tal como 
solicitado nas Conclusões do Conselho 
de 14 de novembro de 2008 sobre a 
formação no domínio da gestão de 
catástrofes.

Or. de

Alteração 33
Markus Pieper

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 

(12) Convém prosseguir, a nível da União, 
o desenvolvimento de módulos de 
intervenção de socorro da proteção civil a 
título voluntário, compostos por recursos 
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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.

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. de

Alteração 34
Patrice Tirolien

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, 
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. A este 
respeito, deve prestar-se particular 
atenção às capacidades de proteção civil 
nas zonas fronteiriças e nas regiões 
ultraperiféricas dos Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 35
Markus Pieper

Proposta de decisão
Considerando 13
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 36
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) 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 

(13) 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 
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nos Estados-Membros. O Mecanismo deve 
ainda proporcionar um quadro para a 
recolha de informações validadas sobre 
situações de emergência, a sua divulgação 
aos Estados-Membros e a partilha dos 
ensinamentos retirados das intervenções 
realizadas.

nos Estados-Membros. O Mecanismo deve 
ainda proporcionar um quadro para a 
recolha de informações validadas sobre 
situações de emergência, a sua divulgação 
aos Estados-Membros e a partilha dos 
ensinamentos retirados das intervenções 
realizadas, promovendo exemplos de boas 
práticas.

Or. ro

Alteração 37
Iosif Matula

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro
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Alteração 38
Iosif Matula

Proposta de decisão
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 39
Markus Pieper

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 

(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 
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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.

tipos de catástrofes, recensear as 
capacidades fundamentais disponíveis nos 
Estados-Membros e estabelecer planos de 
contingência. 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 nacionais ou 
regionais.

Or. de

Alteração 40
Iosif Matula

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 

(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 
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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. 

existem deficiências nas capacidades de 
resposta de emergência disponíveis nos 
Estados-Membros relativas à coordenação 
entre as regiões transfronteiriças que 
possam ser colmatadas com capacidades a 
constituir com o apoio da União Europeia e 
a partilhar pela União no seu conjunto.

Or. ro

Alteração 41
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Deve ser dada especial atenção às 
regiões das fronteiras externas da UE e às 
regiões ultraperiféricas, dado o risco 
acrescido das catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem e o facto de as 
intervenções serem mais difíceis aqui do 
que noutras regiões, sendo 
frequentemente necessário recorrer à 
ajuda de países terceiros.

Or. ro

Alteração 42
Nuno Teixeira

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 

(16) A disponibilidade e a celeridade de 
meios adequados de transporte devem ser 
melhoradas, por forma a apoiar o 
desenvolvimento de uma capacidade de 
resposta rápida a nível da União. A União 
deve apoiar e complementar os esforços 
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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.

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.

Or. pt

Alteração 43
Petru Constantin Luhan

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 acessibilidade aos transportes em 
todas as regiões da UE e a disponibilidade 
de meios adequados de transporte devem 
ser melhoradas, 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. 

Or. ro

Alteração 44
Markus Pieper

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A disponibilidade de meios adequados (16) A disponibilidade de meios adequados 
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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.

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.

Or. de

Alteração 45
Iosif Matula

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As intervenções de socorro devem ser 
plenamente coordenadas no terreno para 
maximizar a eficácia e garantir o acesso às 
populações afetadas. A Comissão deve 
prever apoio logístico adequado para as 
equipas de peritos mobilizadas.

(17) As intervenções de socorro devem ser 
plenamente coordenadas no terreno para 
maximizar a eficácia e garantir o acesso às 
populações afetadas. A Comissão deve 
prever apoio logístico adequado para as 
equipas de peritos mobilizadas e para a 
distribuição logística de equipas de 
voluntários em resposta às situações de 
emergência em locais isolados ou 
inacessíveis.

Or. ro

Alteração 46
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A assistência e o apoio da União
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Europeia na prevenção, reparação e 
resposta em caso de catástrofe assume 
uma particular importância em regiões 
isoladas ou mais afastadas, com 
dificuldades de ordem permanente ao 
nível da acessibilidade e dos recursos 
materiais e humanos disponíveis, com um 
risco acrescido de ocorrência de 
catástrofes naturais e onde os efeitos das 
mesmas são agravados, como é o caso das 
Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt

Alteração 47
Patrice Tirolien

Proposta de decisão
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Devido às suas situações 
geoestratégicas enunciadas na 
comunicação da Comissão «Uma parceria 
reforçada para as regiões 
ultraperiféricas», de 26 de maio de 2004, e 
no relatório de Michel Barnier «Europe 
AID», de janeiro de 2006, as regiões 
ultraperiféricas deveriam estar 
claramente identificadas nos planos de 
gestão dos riscos dos Estados-Membros e 
ser lugares privilegiados de 
implementação dos módulos destinados a 
preparar e coordenar as intervenções na 
sua envolvente geográfica.

Or. fr

Alteração 48
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Considerando 19
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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) 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 e as diretrizes das Nações 
Unidas «Diretrizes sobre a utilização de 
meios das forças armadas e da proteção 
civil na resposta internacional a 
catástrofes» (as Diretrizes de Oslo de 
2007) para a colocação à disposição do 
Mecanismo das capacidades militares 
necessárias à proteção das populações 
civis.

Or. en

Alteração 49
Markus Pieper

Proposta de decisão
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O objetivo da presente decisão não 
pode ser suficientemente alcançado pelos 
Estados-Membros e pode, por 
conseguinte, ser mais bem alcançado a 
nível da União, devido às dimensões ou 
aos efeitos da ação proposta, tendo em 
conta as vantagens resultantes do 
funcionamento do Mecanismo em termos 
de redução da perda de vidas humanas e 
dos danos. Se uma situação de emergência 
grave ultrapassar as capacidades de 
resposta de um Estado-Membro afetado, 
este Estado deverá poder recorrer ao 
Mecanismo para que este complemente os 
seus próprios recursos de proteção civil e 
outros meios de emergência. Assim, a UE 

(22) Se uma situação de emergência grave 
ultrapassar as capacidades de resposta de 
um Estado-Membro afetado, este Estado 
deverá poder recorrer ao Mecanismo para 
que este complemente os seus próprios 
recursos de proteção civil e outros meios 
de emergência. Assim, a UE pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade definido no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, definido no mesmo 
artigo, a presente decisão não excede o 
necessário para atingir aquele objetivo.
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pode adotar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
definido no artigo 5.º do Tratado da União 
Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, definido no 
mesmo artigo, a presente decisão não 
excede o necessário para atingir aquele 
objetivo.

Or. de

Alteração 50
Nikos Chrysogelos

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 nos
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.

Or. en

Alteração 51
Giommaria Uggias

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

2. 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 

2. 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. O Mecanismo 
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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.

disponibiliza aos Estados-Membros
fundos complementares aos nacionais 
para estes 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.

Or. it

Alteração 52
Younous Omarjee

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 acidentes tecnológicos, radiológicos, 
industriais e ambientais, a poluição 
marinha, as epidemias e as emergências 
sanitárias graves que ocorram dentro ou 
fora da União.

Or. fr

Alteração 53
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 

3. A intervenção da União reforça as 
capacidades de prevenção, preparação e 
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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.

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.

Or. de

Alteração 54
Nikos Chrysogelos

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 e recursos 
suficientes para poderem enfrentar 
adequadamente e de forma consistente 
catástrofes de uma dimensão e natureza 
razoavelmente previsíveis e para as quais 
seja possível estar preparado.

Or. en

Alteração 55
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 5
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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 prioritária 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.

Or. de

Alteração 56
Giommaria Uggias

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 6

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.

Suprimido

Or. it

Alteração 57
Younous Omarjee

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 

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

ultraperiféricas, transfronteiriças e de 
outras regiões ou ilhas da União. Nestas 
regiões, poderá ser necessária uma 
abordagem integrada por bacia marítima, 
a fim de garantir as melhores sinergias 
possíveis.

Or. fr

Alteração 58
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Assegurar um elevado nível de proteção 
contra catástrofes através da prevenção e 
redução dos respetivos efeitos e da 
promoção de uma cultura de prevenção;

(a) Assegurar um elevado nível de proteção 
contra catástrofes através da prevenção e 
redução dos respetivos efeitos, através da 
promoção de uma cultura de prevenção e 
da melhoria da cooperação entre a 
proteção civil e outros serviços 
competentes;

Or. en

Alteração 59
Nikos Chrysogelos

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

Texto da Comissão Alteração

(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.

(c) Os progressos realizados em termos de 
melhoria da resposta a catástrofes, medidos 
em função da rapidez e do grau de 
coordenação das intervenções e serviços ao 
abrigo do Mecanismo e da adequação da 
assistência prestada às necessidades no 
terreno.

Or. en
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Alteração 60
Giommaria Uggias

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – 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;

Suprimido

Or. it

Alteração 61
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – 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»: um 
acontecimento natural cuja dimensão 
extraordinária constitui, já por si, um 
perigo para vida e os bens, ou no qual este 
perigo é iminente e para cuja resolução 
não são suficientes os recursos próprios 
do Estado-Membro afetado pelo mesmo, e 
que possa resultar num pedido de 
assistência ao abrigo do Mecanismo;

Or. de

Alteração 62
Giommaria Uggias

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2
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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 ou 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;

Or. it

Alteração 63
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Resposta»: qualquer ação realizada ao 
abrigo do Mecanismo, durante ou após 
uma catástrofe de grandes proporções, para 
fazer face às suas consequências adversas 
imediatas;

3. «Resposta»: qualquer ação realizada ao 
abrigo do Mecanismo, durante ou após 
uma catástrofe de grandes proporções, para 
fazer face de forma sustentável às suas 
consequências adversas imediatas;

Or. en

Alteração 64
Giommaria Uggias

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. «Resposta»: qualquer ação realizada ao 
abrigo do Mecanismo, durante ou após 
uma catástrofe de grandes proporções, para 
fazer face às suas consequências adversas 
imediatas;

3. «Resposta»: qualquer ação realizada ao 
abrigo do Mecanismo, durante ou após 
uma catástrofe ou uma catástrofe de 
grandes proporções, para fazer face às suas 
consequências adversas imediatas;

Or. it
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Alteração 65
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. «Módulo»: uma combinação 
predefinida, autossuficiente e autónoma de 
meios dos Estados-Membros, 
disponibilizados em função de missões e 
necessidades, ou uma equipa operacional 
móvel dos Estados-Membros constituída 
por um conjunto de meios materiais e 
humanos, definida em termos da 
capacidade de intervenção ou das missões 
a desempenhar;

7. «Módulo»: uma combinação voluntária 
predefinida, autossuficiente e autónoma de 
meios dos Estados-Membros, 
disponibilizados em função de missões e 
necessidades, ou uma equipa operacional 
móvel dos Estados-Membros constituída 
por um conjunto de meios materiais e 
humanos, definida em termos da 
capacidade de intervenção ou das missões 
a desempenhar;

Or. de

Alteração 66
Manfred Weber

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – 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;

Suprimido

Or. de
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Justificação

A cooperação eficaz no quadro do Mecanismo de Proteção civil não requerer a apresentação 
de planos nacionais de gestão de riscos. No futuro, será também o próprio Estado-Membro 
afetado a apresentar o pedido de unidades de socorro através do Mecanismo. O pedido do 
Estado-Membro em causa terá de indicar as áreas de intervenção e a extensão em que 
necessitará da assistência de unidades de socorro. Não compete à Comissão verificá-lo ou 
adaptá-lo com base em planos nacionais de gestão de riscos.

Alteração 67
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 4 – n.º 1 – 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 para prever os riscos, 
estimar os seus efeitos e elaborar, 
selecionar e executar medidas sustentáveis 
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 68
Iosif Matula

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – 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 cooperação e a partilha de 
conhecimentos, de melhores práticas e de 
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informações;

Or. ro

Alteração 69
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – 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, tanto a 
nível europeu como entre os 
Estados-Membros a nível macro ou 
sub-regional, nos territórios que se 
defrontem com riscos de catástrofe 
semelhantes;

Or. en

Alteração 70
Manfred Weber

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – 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;

Suprimido

Or. de

Justificação

A cooperação eficaz no quadro do Mecanismo de Proteção civil não requerer a apresentação 
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de planos nacionais de gestão de riscos. No futuro, será também o próprio Estado-Membro 
afetado a apresentar o pedido de unidades de socorro através do Mecanismo. O pedido do 
Estado-Membro em causa terá de indicar as áreas de intervenção e a extensão em que 
necessitará da assistência de unidades de socorro. Não compete à Comissão verificá-lo ou 
adaptá-lo com base em planos nacionais de gestão de riscos.

Alteração 71
Iosif Matula

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – 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, a 
coordenação entre Estados-Membros 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. ro

Alteração 72
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – 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 coerência e 
comparabilidade e a previsão de incentivos 
adequados, se for caso disso;

Or. en
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Alteração 73
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Sensibilizar os cidadãos para a 
importância da prevenção dos riscos e 
apoiar os Estados-Membros nas suas ações 
de informação, educação e sensibilização 
do público;

(e) Sensibilizar os cidadãos para a 
importância da prevenção dos riscos e 
apoiar os Estados-Membros e as 
autoridades regionais e locais nas suas 
ações de informação, educação e 
sensibilização do público;

Or. en

Alteração 74
Iosif Matula

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Sensibilizar os cidadãos para a 
importância da prevenção dos riscos e 
apoiar os Estados-Membros nas suas ações 
de informação, educação e sensibilização 
do público;

(e) Sensibilizar os cidadãos para a 
importância da prevenção dos riscos e 
apoiar os Estados-Membros nas suas ações 
de informação, educação, 
consciencialização e sensibilização do 
público.

Or. ro

Alteração 75
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Promover a utilização dos fundos da 
União para a prevenção sustentável de 
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catástrofes e incentivar os 
Estados-Membros e as regiões a 
explorarem essas oportunidades de 
financiamento;

Or. en

Alteração 76
Younous Omarjee

Proposta de decisão
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Ter em conta a vulnerabilidade 
específica das regiões abrangidas pelo 
artigo 349.º do Tratado.

Or. fr

Alteração 77
Manfred Weber

Proposta de decisão
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6 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.
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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

A cooperação eficaz no quadro do Mecanismo de Proteção civil não requerer a apresentação 
de planos nacionais de gestão de riscos. No futuro, será também o próprio Estado-Membro 
afetado a apresentar o pedido de unidades de socorro através do Mecanismo. O pedido do 
Estado-Membro em causa terá de indicar as áreas de intervenção e a extensão em que 
necessitará da assistência de unidades de socorro. Não compete à Comissão verificá-lo ou 
adaptá-lo com base em planos nacionais de gestão de riscos.

Alteração 78
Oldřich Vlasák

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 abordagem
eficaz e coerente da prevenção e 
preparação para catástrofes através da 
partilha de informações e boas práticas no 
âmbito do Mecanismo da União, os 
Estados-Membros devem colocar à 
disposição da Comissão os elementos não 
sensíveis pertinentes das suas avaliações 
dos riscos e os seus planos de gestão de 
riscos, o mais tardar até 2016.

Or. en

Alteração 79
Luís Paulo Alves

Proposta de decisão
Artigo 6 – n.º 1
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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 após consulta das suas 
autoridades públicas competentes, 
incluindo as autoridades regionais e 
locais devem comunicar à Comissão os 
seus planos de gestão de riscos. De 
salientar a atenção que deve ser dada às 
regiões ultraperiféricas, insulares, 
transfronteiriças e de montanha que 
muitas vezes não dispõem dos meios mais 
adequados para socorrer de catástrofes 
em tempo útil.

Or. pt

Alteração 80
Oldřich Vlasák

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 os riscos colocados pelas 
catástrofes naturais ou de origem humana 
de grandes proporções analisadas nas
avaliações de riscos nacionais e outras 
avaliações de riscos pertinentes a nível 
nacional ou ao nível subnacional 
adequado e devem ser coerentes com 
outros planos relevantes no Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 81
Younous Omarjee
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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. fr

Alteração 82
Nikos Chrysogelos

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. en

Alteração 83
Iosif Matula

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 

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 
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questão. questão. Os Estados-Membros devem 
desenvolver uma estratégia para a 
coordenação do planeamento da gestão de 
riscos nas regiões transfronteiriças.
       

Or. ro

Alteração 84
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de tornar eficaz a participação 
de todas as entidades públicas envolvidas 
na proteção do ambiente, os 
Estados-Membros devem prever 
obrigatoriamente, em cada programação 
operacional geral ou particular, nacional, 
regional e local, uma rubrica específica e 
capítulos de despesa denominados «custos 
de prevenção dos fenómenos e das 
calamidades naturais»; a Comissão 
defende a necessidade de reformular os 
programas operacionais, reconhecida 
pelos Estados-Membros nesta matéria;

Or. it

Alteração 85
Oldřich Vlasák

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 

Suprimido
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Comissão na sua forma mais atualizada.

Or. en

Alteração 86
Younous Omarjee

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – 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), em coordenação com 
as estruturas 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;

Or. fr

Alteração 87
Iosif Matula

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Contribuir para o desenvolvimento dos 
sistemas de deteção, alerta e alerta precoce 
em caso de catástrofes, a fim de possibilitar 
uma resposta rápida e promover a sua 
interligação e articulação com o CRE 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;

(c) Contribuir para o desenvolvimento dos 
sistemas de deteção, alerta e alerta precoce 
em caso de catástrofes e da normalização 
do código de alerta, a fim de possibilitar 
uma resposta rápida e promover a sua 
interligação e articulação com o CRE 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;

Or. ro
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Alteração 88
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– avaliar as necessidades no Estado que 
solicitar assistência,

– avaliar as necessidades no Estado e na 
região que solicitar assistência,

Or. pt

Alteração 89
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– facilitar, sempre que necessário, a 
coordenação no terreno das operações de 
ajuda de emergência e assegurar a ligação 
com as autoridades competentes do Estado 
que requer a assistência, sempre que 
necessário e adequado,

– facilitar, sempre que necessário, a 
coordenação no terreno das operações de 
ajuda de emergência e assegurar a ligação 
com as autoridades nacionais ou regionais
competentes do Estado que requer a 
assistência, sempre que necessário e 
adequado,

Or. pt

Alteração 90
Iosif Matula

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(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 

(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 
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intervenientes no terreno; intervenientes no terreno e grupos de 
voluntários em zonas isoladas ou 
inacessíveis;

Or. ro

Alteração 91
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 7 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Apoiar os Estados-Membros no pré-
posicionamento dos meios de resposta de 
emergência em centros logísticos no 
interior da UE;

(f) Apoiar logisticamente os 
Estados-Membros no pré-posicionamento 
dos meios de resposta de emergência em 
centros logísticos no interior da UE;

Or. de

Alteração 92
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 8 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os módulos devem ser constituídos por 
recursos de um ou mais Estados-Membros.

Os módulos devem ser constituídos por 
recursos disponibilizados voluntariamente 
de um ou mais Estados-Membros.

Or. de

Alteração 93
Manfred Weber

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, elabora cenários de 
referência para catástrofes dentro e fora da 
União, tendo em conta os planos de gestão 
de riscos referidos no artigo 6.º;

(a) A Comissão, em cooperação com os 
Estados-Membros, elabora cenários de 
referência para catástrofes dentro e fora da 
União;

Or. de

Justificação

A cooperação eficaz no quadro do Mecanismo de Proteção civil não requerer a apresentação 
de planos nacionais de gestão de riscos. No futuro, será também o próprio Estado-Membro 
afetado a apresentar o pedido de unidades de socorro através do Mecanismo. O pedido do 
Estado-Membro em causa terá de indicar as áreas de intervenção e a extensão em que 
necessitará da assistência de unidades de socorro. Não compete à Comissão verificá-lo ou 
adaptá-lo com base em planos nacionais de gestão de riscos.

Alteração 94
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os Estados-Membros recenseiam as 
capacidades fundamentais existentes a 
colocar à disposição no âmbito do 
Mecanismo para uma resposta a estes 
cenários, e comunicam-nas à Comissão;

(b) Os Estados-Membros recenseiam, em 
cooperação com as respetivas regiões, as 
capacidades fundamentais existentes a 
colocar à disposição no âmbito do 
Mecanismo para uma resposta a estes 
cenários, e comunicam-nas à Comissão;

Or. en

Alteração 95
Patrice Tirolien

Proposta de decisão
Artigo 10 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. No planeamento de operações de 
resposta fora da UE, a Comissão e os 
Estados-Membros devem identificar e 
explorar as sinergias entre a assistência em 
espécie e o financiamento da ajuda 
humanitária pela União Europeia e pelos 
Estados-Membros.

2. No planeamento de operações de 
resposta fora da UE, a Comissão e os 
Estados-Membros devem identificar e 
explorar as sinergias entre a assistência em 
espécie e o financiamento da ajuda 
humanitária pela União Europeia e pelos 
Estados-Membros, integrando, de maneira 
significativa, as regiões ultraperiféricas 
quando os planos se desenvolverem na 
sua «bacia de vida».

Or. fr

Alteração 96
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 97
Oldřich Vlasák

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, em 
cooperação com os Estados-Membros, os 
requisitos de qualidade aplicáveis aos 
meios que os Estados-Membros afetam à 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência. Os Estados-Membros serão 
responsáveis por garantir a sua qualidade.



AM\912151PT.doc 41/51 PE494.850v01-00

PT

Or. en

Alteração 98
Oldřich Vlasák

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão estabelece e gere um 
processo de certificação e registo dos 
meios que os Estados-Membros colocam à 
disposição da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência.

4. A Comissão estabelece e gere, em 
cooperação com os Estados-Membros, um 
processo de certificação e registo dos 
meios que os Estados-Membros colocam à 
disposição da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência.

Or. en

Alteração 99
Oldřich Vlasák

Proposta de decisão
Artigo 11 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Em caso de mobilização, os meios 
permanecem sob o comando e a direção
dos Estados-Membros. A coordenação 
entre os diferentes meios é assegurada 
pela Comissão através do CRE. As 
capacidades permanecem disponíveis para 
atender às necessidades nacionais dos 
Estados-Membros quando não estiverem 
mobilizadas em operações no âmbito do 
Mecanismo.

7. Os meios de resposta que os 
Estados-Membros colocam à disposição 
da Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência permanecem disponíveis para 
atender às necessidades nacionais dos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 100
Markus Pieper
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Proposta de decisão
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 101
Petru Constantin Luhan

Proposta de decisão
Artigo 12 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Assistência aos Estados-Membros
para melhorar a acessibilidade nas 
regiões com maior risco de ocorrência de 
situações de emergência.

Or. ro

Alteração 102
Iosif Matula

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Criação de um programa e de uma rede 
de formação em matéria de prevenção, 
preparação e resposta a catástrofes para o 
pessoal dos serviços de proteção civil e de 
outros serviços de gestão de situações de 
emergência, no intuito de reforçar a 
coordenação, a compatibilidade e a 
complementaridade entre os módulos e 
outras capacidades referidas nos artigos 8.º, 
9.º e 11.º, e melhorar a competência dos 

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

melhorar a competência dos peritos 
referidos no artigo 7.º, alínea d). O 
programa deve incluir cursos de formação 
e exercícios conjuntos, bem como um 
sistema de intercâmbio de peritos que 
permita o destacamento de pessoas para 
outros Estados-Membros;

Or. ro

Alteração 103
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Levar em conta as necessidades e 
interesses dos Estados-Membros a nível 
macro ou sub-regional, nos territórios que 
se defrontem com riscos de catástrofe 
semelhantes;

Or. en

Alteração 104
Nikos Chrysogelos

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 
dentro e fora da União, 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;

Or. en
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Alteração 105
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

O montante financeiro de referência para a 
execução da presente decisão no período 
compreendido entre 2014 e 2020 é de 
400 000 000 EUR, a preços correntes.

Or. de

Alteração 106
Karin Kadenbach

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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.
Neste âmbito, os recursos orçamentais 
destinados às operações no seio e fora da 
UE serão determinados/definidos 
consoante as necessidades verificadas.

Or. en

Alteração 107
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

O montante de 200 000 000 EUR, a preços 
correntes, provém da rubrica 3 «Segurança 
e Cidadania» do quadro financeiro e o 
montante de 200 000 000 EUR, a preços 
correntes, provém da rubrica 4 «A Europa 
Global».

Or. de

Alteração 108
Nikos Chrysogelos

Proposta de decisão
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ações de informação, educação e 
sensibilização do público e ações de 
divulgação conexas, destinadas a 
minimizar os efeitos das catástrofes nos 
cidadãos da União e a ajudá-los a proteger-
se de forma mais eficaz;

(d) Ações de informação, educação e 
sensibilização do público e ações de 
divulgação conexas, destinadas a 
minimizar os efeitos das catástrofes nos 
cidadãos da União e a ajudá-los a proteger-
se de forma mais eficaz e de um modo 
sustentável;

Or. en

Alteração 109
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 20 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as ações gerais devem ser elegíveis 
no caso das Regiões Ultraperiféricas.

Or. pt
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Alteração 110
Manfred Weber

Proposta de decisão
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A cooperação eficaz no quadro do Mecanismo de Proteção civil não requerer a apresentação 
de planos nacionais de gestão de riscos. No futuro, será também o próprio Estado-Membro 
afetado a apresentar o pedido de unidades de socorro através do Mecanismo. O pedido do 
Estado-Membro em causa terá de indicar as áreas de intervenção e a extensão em que 
necessitará da assistência de unidades de socorro. Não compete à Comissão verificá-lo ou 
adaptá-lo com base em planos nacionais de gestão de riscos.

Alteração 111
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 112
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 21 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Criação e manutenção da Capacidade 
Europeia de Resposta de Emergência, tal 
como referida no artigo 11.º.

Suprimido

A contribuição financeira da União para 
ações ao abrigo desta alínea assume a 
forma de custos unitários estabelecidos 
por tipo de capacidade e não pode exceder 
25% dos custos elegíveis totais.

Or. de

Alteração 113
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 21 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Identificação e eliminação de lacunas 
a nível da Capacidade Europeia de 
Resposta de Emergência, em 
conformidade com o artigo 12.º.

Suprimido

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

Or. de

Alteração 114
Markus Pieper
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Proposta de decisão
Artigo 21 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Garantia da disponibilidade das 
capacidades logísticas necessárias para 
prestar assistência técnica e apoio à 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência, às equipas de peritos e a 
outros módulos e capacidades de resposta 
enviados ao abrigo do Mecanismo, bem 
como a outros intervenientes no terreno;

(i) Garantia da disponibilidade das 
capacidades logísticas necessárias para 
prestar assistência técnica e apoio às 
equipas de peritos e a outros módulos e 
capacidades de resposta enviados ao abrigo 
do Mecanismo, bem como a outros 
intervenientes no terreno;

Or. de

Alteração 115
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 22 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Mobilização das capacidades referidas 
no artigo 21.º, alíneas g), h) e i), em caso 
de catástrofe de grandes proporções, 
mediante pedido da Comissão por 
intermédio do CRE;

Suprimido

Or. de

Alteração 116
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 22 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d A) Quaisquer outras ações de apoio e 
complementares que se revelem 
necessárias no quadro do Mecanismo 
para alcançar os objetivos previstos no 
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artigo 3°, n.° 1, alínea c), nas Regiões 
Ultraperiféricas e que impliquem o 
recurso à cooperação com países 
terceiros.

Or. pt

Alteração 117
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O montante do apoio financeiro da 
União para recursos de transporte e 
logística conexa não pode ser superior a 
85% do custo elegível total. O apoio 
financeiro da União para recursos de 
transporte e logística conexa pode cobrir 
um máximo de 100% do custo elegível 
total quando estiver preenchido um dos 
seguintes critérios:

2. O montante do apoio financeiro da 
União para recursos de transporte e 
logística conexa não pode ser superior a 
85% do custo elegível total.

Or. de

Alteração 118
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os custos dizem respeito a operações 
de logística em plataformas de transportes 
(incluindo, entre outras, operações de 
carga e descarga e aluguer de espaço de 
armazenagem);

Suprimido

Or. de
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Alteração 119
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os custos dizem respeito ao transporte 
local e são necessários para facilitar a 
colocação em comum das capacidades ou 
uma prestação coordenada da assistência;

Suprimido

Or. de

Alteração 120
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 23 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os custos dizem respeito ao transporte 
das capacidades referidas no artigo 21.º, 
alíneas g), h) e i).

Suprimido

Or. de

Alteração 121
Nuno Teixeira

Proposta de decisão
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As ações que recebam assistência 
financeira ao abrigo da presente decisão 
não podem receber assistência de outros 
instrumentos financeiros da União.

As ações que recebam assistência 
financeira ao abrigo da presente decisão 
não podem receber assistência de outros 
instrumentos financeiros da União, exceto
no caso de ações destinadas à assistência 
em caso de catástrofe nas Regiões 
Ultraperiféricas e em regiões que 
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conhecem constrangimentos de ordem 
geográfica ou demográfica, como as 
regiões insulares, de montanha e de baixa 
densidade populacional.

Or. pt

Alteração 122
Giommaria Uggias

Proposta de decisão
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A assistência financeira referida nos 
artigos 20.º e 21.º, alíneas a) a f), pode 
igualmente ser concedida a países 
abrangidos pela Política Europeia de 
Vizinhança e a potenciais países 
candidatos que não participem no 
Mecanismo.

Suprimido

Or. it

Alteração 123
Markus Pieper

Proposta de decisão
Artigo 30 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Modalidades de identificação e 
eliminação de lacunas a nível da 
Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência, tal como previsto no 
artigo 12.º;

Suprimido

Or. de


