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9.9.2020 A9-0148/88

Alteração 88
Nuno Melo, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Alteração da Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União 
Europeia
(2020/0097(COD))

Proposta de decisão
Recital 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para melhorar o planeamento em 
matéria de prevenção e preparação, a 
União deve continuar a defender o 
investimento na prevenção de catástrofes 
em todos os setores e a adotar abordagens 
abrangentes de gestão de riscos, que 
apoiem a prevenção e a preparação, tendo 
em conta uma abordagem multirriscos, 
uma abordagem ecossistémica e os 
impactos prováveis das alterações 
climáticas, em estreita cooperação com as 
comunidades científicas pertinentes e os 
principais operadores económicos. Para o 
efeito, as abordagens transetoriais e 
multirriscos devem ser colocadas na linha 
da frente e basear-se em objetivos de 
resiliência à escala da União, que 
alimentem uma definição de referência das 
capacidades e da preparação. A Comissão 
deve trabalhar em conjunto com os 
Estados-Membros para definir os objetivos 
de resiliência à escala da União.

(6) Para melhorar a resiliência e o 
planeamento em matéria de prevenção e 
preparação, a União deve reforçar o 
investimento na prevenção de catástrofes 
transfronteiriças e em todos os setores, 
incluindo as resultantes da atividade 
sísmica, como os tremores de terra, ou de 
inundações ou da instabilidade 
hidrogeológica, como os deslizamentos de 
terras, e adotar abordagens abrangentes de 
gestão de riscos, que apoiem a prevenção e 
a preparação, tendo em conta uma 
abordagem multirriscos, uma abordagem 
ecossistémica e os impactos prováveis das 
alterações climáticas, em estreita 
cooperação com as comunidades 
científicas pertinentes, os principais 
operadores económicos e as autoridades 
regionais e locais, que são intervenientes 
essenciais no ciclo de gestão das 
catástrofes, bem como com o setor 
terciário e as organizações de 
voluntariado que operam no terreno, e 
não deve colocar em risco os mecanismos 
estabelecidos de coordenação da União. 
Para o efeito, as abordagens transetoriais, 
transfronteiriças e multirriscos devem ser 
colocadas na linha da frente e basear-se em 
objetivos de resiliência à escala da União, 
que alimentem uma definição de referência 
das capacidades e da preparação. A 
Comissão deve trabalhar em conjunto com 
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os Estados-Membros e com o Parlamento 
Europeu para definir os objetivos de 
resiliência à escala da União e ter em conta 
os planos de resposta a emergências 
existentes a nível nacional, regional ou 
local.

Or. en
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9.9.2020 A9-0148/89

Alteração 89
Nuno Melo, Peter Liese
em nome do Grupo PPE

Relatório A9-0148/2020
Nikos Androulakis
Alteração da Decisão n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União 
Europeia
(2020/0097(COD))

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) O papel das autoridades regionais 
e locais na prevenção e gestão de 
catástrofes reveste-se de grande 
importância e as suas capacidades de 
resposta devem ser devidamente tidas em 
conta nas atividades de coordenação e de 
mobilização executadas ao abrigo da 
presente decisão, de acordo com os 
regimes jurídicos e institucionais dos 
Estados-Membros, de modo a minimizar 
as sobreposições e promover a 
interoperabilidade. Essas autoridades 
podem desempenhar um importante papel 
preventivo e também são as primeiras a 
reagir na sequência de uma catástrofe, 
juntamente com as capacidades dos seus 
voluntários. Por conseguinte, é necessária 
uma cooperação contínua a nível local, 
regional e transfronteiriço para criar 
sistemas de alerta comuns para uma 
intervenção rápida antes da mobilização 
do rescEU, bem como campanhas 
regulares de informação do público sobre 
as medidas iniciais de resposta.

Or. en


