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Proposta de decisão
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A fim de dispor de capacidade 
operacional para responder rapidamente a 
uma situação de emergência de grande 
escala ou a um acontecimento com pouca 
probabilidade de ocorrência mas grande 
impacto, como a pandemia de COVID-19, 
a União deverá ter a possibilidade de 
adquirir, alugar, tomar em locação ou 
contratar capacidades do rescEU, para 
poder prestar assistência a Estados-
Membros que se encontrem 
sobrecarregados por situações de 
emergência de grande escala, em 
conformidade com a competência de apoio 
no domínio da proteção civil, votando 
especial atenção às pessoas mais 
vulneráveis. Essas capacidades devem ser 
colocadas de antemão em centros logísticos 
dentro da União ou, por razões 
estratégicas, encaminhadas através de redes 
de confiança, como os centros de resposta 
humanitária das Nações Unidas.

(10) Para que os Estados-Membros 
disponham das capacidades operacionais 
que lhes permitam responder rapidamente 
a uma situação de emergência de grande 
escala ou a um acontecimento com pouca 
probabilidade de ocorrência mas grande 
impacto, como a pandemia de COVID-19, 
a União deverá continuar a ter a 
possibilidade de apoiar a aquisição, o 
aluguer ou a locação de capacidades do 
rescEU pelos Estados-Membros, para 
poder prestar assistência a Estados-
Membros que se encontrem 
sobrecarregados por situações de 
emergência de grande escala, em 
conformidade com a competência de apoio 
no domínio da proteção civil, votando 
especial atenção às pessoas mais 
vulneráveis. Essas capacidades devem ser 
colocadas de antemão em centros logísticos 
dentro da União ou, por razões 
estratégicas, encaminhadas através de redes 
de confiança, como os centros de resposta 
humanitária das Nações Unidas.
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