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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator congratula-se com a proposta de revisão específica da atual legislação relativa ao 
Mecanismo de Proteção Civil da União (MPCU), cujo objetivo é assegurar que a União e os 
Estados-Membros estejam mais bem preparados para crises futuras. O relator recorda que o 
Mecanismo de Proteção Civil da União é uma das expressões mais tangíveis da solidariedade, 
um valor fundamental da UE. No entanto, a atual crise da COVID-19 expôs de forma flagrante 
as limitações da estrutura existente, não podendo o Mecanismo responder plenamente à maioria 
dos pedidos de assistência recebidos Estados-Membros, Estados participantes e países terceiros. 
Assim, o relator está convicto de que é necessária uma melhor preparação, a nível da União, 
para os riscos de natureza transfronteiriça e as catástrofes em larga escala que possam afetar 
vários Estados-Membros em simultâneo, com potencial para causar impactos significativos e 
fortes perturbações.

O relator acredita firmemente que é necessário uma dotação financeira ambiciosa para 
corresponder ao nível de ambição do recém-reformado MPCU, e, em particular à criação da 
reserva «rescEU» consagrada às capacidades de resposta comandada e controlada ao nível da 
União. Congratula-se com a proposta da Comissão de mobilizar, para o período de 2021-2027, 
1 268 282 000 EUR da rubrica 5 «Resiliência, segurança e defesa» e 2 187 620 000 EUR (a 
preços correntes) de um novo instrumento de recuperação da UE, enquanto receitas afetadas 
externas através da habilitação prevista na nova decisão relativa aos recursos próprios. A 
proposta implica também o recrutamento de mais 134 membros do pessoal, dos quais 30 ao 
abrigo da presente decisão.

O relator considera a dotação proposta – que quase triplica a proposta original de maio de 2018 
– e o número de efetivos proporcionais ao objetivo e ao âmbito desta revisão específica. O 
relator assume, à luz da incapacidade do atual Mecanismo de responder às necessidades dos 
Estados-Membros em matéria de assistência e do financiamento adicional mobilizado para a 
constituição de reservas de material médico e voos de repatriamento durante a crise do 
COVID-19, que é agora bem claro, mesmo para o Conselho, que a redução do financiamento 
do MPCU no próximo QFP não é uma alternativa realista. Cumpre também assinalar que a 
partilha otimizada de recursos e as economias de escala através de investimentos inteligentes a 
nível da União resultarão em poupanças significativas para os orçamentos nacionais dos 
Estados-Membros.

O relator congratula-se com as várias propostas de simplificação orçamental e de maior 
flexibilidade orçamental, tais como o aditamento da modalidade de gestão indireta e a transição 
automática para ano N+1 das dotações não utilizadas em ações de resposta. No entanto, discorda 
da supressão da repartição das despesas por pilar no anexo I, pois é importante que os 
colegisladores acompanhem a repartição relativa das despesas em matéria de prevenção, 
preparação e resposta. É garantida uma flexibilidade suficiente através da possibilidade de 
alterar o anexo por meio de um ato delegado.

O relator congratula-se com a possibilidade de o CCRE e os Estados-Membros utilizarem as 
infraestruturas espaciais da UE, como os programas Copernicus, Galileo, Conhecimento da 
Situação no Espaço e GOVSATCOM, que fornecem instrumentos importantes ao nível da 
União para fazer face a situações de emergência internas e externas. As sinergias entre os vários 
instrumentos devem ser plenamente exploradas e os Estados-Membros devem ser ativamente 
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incentivados a utilizar estes serviços. 

O relator gostaria de salientar a importância de assegurar uma cobertura geográfica adequada 
aquando do pré-posicionamento das capacidades da rescEU nos centros logísticos internos da 
União, para que todos os Estados-Membros possam beneficiar da utilização desses ativos de 
forma igualmente eficiente e rápida.

Frisa ainda a importância de verificar a qualidade de todos os materiais e equipamentos médicos 
adquiridos ao abrigo do Mecanismo. A crise da COVID-19 demonstrou claramente a 
necessidade desta verificação, especialmente em caso de contratação pública junto de 
fabricantes instalados fora da União. 

O relator salienta igualmente a necessidade de proteger de forma adequada os interesses 
financeiros da União, em particular tendo em conta o recurso previsto à gestão indireta.  O 
relator gostaria ainda de realçar o importante papel que a Procuradoria Europeia tem a 
desempenhar nesta matéria.

Por último, o relator congratula-se com as disposições reforçadas em matéria de visibilidade da 
assistência da UE através do MPCU, previstas no artigo 20.º-A, e deseja sublinhar a 
necessidade de uma comunicação pública proativa por parte dos Estados-Membros sobre as 
operações financiadas ao abrigo do Mecanismo da União.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações: 

Alteração 1

Proposta de decisão
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Embora reconhecendo a 
responsabilidade primordial dos 
Estados-Membros pela prevenção, 
preparação e resposta a catástrofes naturais 
e de origem humana, o Mecanismo da 
União promove a solidariedade entre 
Estados-Membros, de acordo com o artigo 
3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia.

(2) Embora reconhecendo a 
responsabilidade primordial dos 
Estados-Membros pela prevenção, 
preparação e resposta a catástrofes naturais 
e de origem humana, o Mecanismo da 
União, inclusive a rescEU promove a 
solidariedade entre Estados-Membros, de 
acordo com o artigo 3.º, n.º 3, do Tratado 
da União Europeia, ao reforçar as 
capacidades existentes dos Estados-
Membros e garantir uma preparação e 
uma resposta eficazes, caso as 
capacidades dos Estados-Membros não 
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sejam suficientes.

Alteração 2

Proposta de decisão
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A experiência sem precedentes da 
pandemia de COVID-19 demonstrou que a 
eficácia da União na gestão de crises é 
limitada pelo âmbito do seu quadro de 
governação, mas também pelo grau de 
preparação da União no caso de catástrofes 
que afetem a maioria dos 
Estados-Membros.

(3) A experiência sem precedentes da 
pandemia de COVID-19 demonstrou que a 
eficácia da União na gestão de crises é 
limitada pelo âmbito do seu quadro de 
governação, mas também pelo grau de 
preparação da União no caso de catástrofes 
que afetem a maioria dos 
Estados-Membros. Além disso, é evidente 
que a União e os Estados-Membros não 
estão suficientemente preparados para 
fazer face a catástrofes mais extremas e 
complexas, com consequências globais de 
grande alcance e a longo prazo, como 
uma pandemia em grande escala. Por 
conseguinte, é essencial que as ações de 
proteção civil dos Estados-Membros 
sejam mais bem coordenadas e que a 
rescEU seja reforçada.

Alteração 3

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Atendendo à experiência adquirida 
com o surto de COVID-19 e tendo em 
conta a necessidade de reforçar a 
capacidade de resposta da União nos 
domínios da saúde e da proteção civil, a 
rescEU deve ser significativamente 
reforçada para melhorar o seu 
desempenho em cada um dos três pilares 
do Mecanismo da União: prevenção, 
preparação e resposta.
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Alteração 4

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de estarmos mais bem 
preparados para fazer face a tais eventos no 
futuro, são necessárias medidas urgentes 
para reforçar o Mecanismo da União.

(5) A fim de estarmos mais bem 
preparados para fazer face a tais eventos no 
futuro, são necessárias medidas urgentes 
para reforçar o Mecanismo da União. O 
reforço do Mecanismo da União deve 
complementar  políticas e fundos da 
União e não substituir  a integração do 
princípio da resiliência a catástrofes 
nessas políticas e nesses fundos da União.

Alteração 5

Proposta de decisão
Considerando 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 o planeamento em 
matéria de prevenção e preparação, a 
União deve reforçar o investimento na 
prevenção de catástrofes em todos os 
setores 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, poderes regionais 
e locais, que são os principais 
intervenientes no ciclo de gestão de 
catástrofes e com o terceiro sector e as 
organizações voluntárias que operam no 
terreno. 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 
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os Estados-Membros e o Parlamento 
Europeu na definição dos objetivos de 
resiliência à escala da União e ter em conta 
quaisquer planos de resposta a 
emergências já existentes a nível 
nacional, regional ou local.

Alteração 6

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Para assegurar uma prevenção 
eficiente de catástrofes, os testes de 
esforço e o processo de certificação das 
capacidades de resposta devem ser 
considerados elementos 
fundamentais. São necessárias avaliações 
regulares dos riscos a nível regional e 
local para que as autoridades nacionais 
possam tomar medidas para reforçar a 
resiliência sempre que necessário, 
nomeadamente utilizando os fundos da 
União existentes. Estas avaliações de 
risco devem centrar-se nas especificidades 
das regiões, como a atividade sísmica ou a 
frequência das inundações ou dos 
incêndios florestais. Essas avaliações 
devem também incluir o nível de 
cooperação transfronteiriça, para que o 
Mecanismo da União disponha de 
informações pormenorizadas sobre as 
capacidades disponíveis a nível local para 
uma intervenção mais direcionada.

Alteração 7

Proposta de decisão
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) A elaboração de objetivos da 
União em matéria de resiliência a 
catástrofes para apoiar ações de 
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prevenção e preparação deve comportar 
uma avaliação rigorosa e ter em conta as 
consequências sociais a longo prazo 
observadas na primeira fase 
pós-emergência, que são geridas por 
agências de proteção civil, dando especial 
atenção às pessoas mais vulneráveis.

Alteração 8

Proposta de decisão
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O Mecanismo da União deverá 
utilizar as infraestruturas espaciais da UE, 
como o Programa Europeu de Observação 
da Terra (Copernicus), o Galileo, o 
Conhecimento da Situação no Espaço e o 
GOVSATCOM, que fornecem 
instrumentos importantes a nível da União 
para fazer face a situações de emergência 
internas e externas. O serviço de gestão de 
emergências Copernicus presta apoio ao 
CCRE nas diferentes fases de uma situação 
de emergência, tanto no alerta precoce e na 
prevenção, como durante as catástrofes e 
na recuperação. O GOVSATCOM 
proporcionará uma capacidade de 
comunicação por satélite segura, 
especificamente adaptada às necessidades 
dos utilizadores governamentais na gestão 
de situações de emergência. O Galileo é a 
primeira infraestrutura mundial de 
navegação e localização por satélite 
especificamente concebida para fins civis 
na Europa e em todo o mundo e pode ser 
utilizada noutros domínios, como a gestão 
de situações de emergência, incluindo 
atividades de alerta precoce. Os serviços 
competentes do Galileo incluirão um 
serviço de emergência que transmite, 
através de sinais emissores, alertas 
relativos a catástrofes naturais ou outras 
situações de emergência em determinadas 
zonas. Os Estados-Membros devem poder 
utilizar este serviço. Sempre que decidam 

(9) O Mecanismo da União deverá 
utilizar as infraestruturas espaciais da UE, 
como o Programa Europeu de Observação 
da Terra (Copernicus), o Galileo, o 
Conhecimento da Situação no Espaço e o 
GOVSATCOM, que fornecem 
instrumentos importantes a nível da União 
para fazer face a situações de emergência 
internas e externas. O serviço de gestão de 
emergências Copernicus presta apoio ao 
CCRE nas diferentes fases de uma situação 
de emergência, tanto no alerta precoce e na 
prevenção, como durante as catástrofes e 
na recuperação. O GOVSATCOM 
proporcionará uma capacidade de 
comunicação por satélite segura, 
especificamente adaptada às necessidades 
dos utilizadores governamentais na gestão 
de situações de emergência. O Galileo é a 
primeira infraestrutura mundial de 
navegação e localização por satélite 
especificamente concebida para fins civis 
na Europa e em todo o mundo e pode ser 
utilizada noutros domínios, como a gestão 
de situações de emergência, incluindo 
atividades de alerta precoce. Os serviços 
competentes do Galileo incluirão um 
serviço de emergência que transmite, 
através de sinais emissores, alertas 
relativos a catástrofes naturais ou outras 
situações de emergência em determinadas 
zonas. Dado o seu potencial para salvar 
vidas e facilitar a coordenação de ações 
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utilizá-lo, a fim de validar o sistema, 
devem identificar as autoridades nacionais 
competentes para utilizar esse serviço de 
emergência e comunicá-lo à Comissão.

de emergência, os Estados-Membros 
devem ser encorajados a utilizar este 
serviço. Sempre que decidam utilizá-lo, a 
fim de validar o sistema, devem identificar 
as autoridades nacionais competentes para 
utilizar esse serviço de emergência e 
comunicá-lo à Comissão.

Alteração 9

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) O Mecanismo da União e a 
rescEU devem ser desenvolvidos para 
responder eficazmente a uma vasta gama 
de situações de emergência, muitas das 
quais são causadas pelas alterações 
climáticas. A frequência e a intensidade 
das catástrofes naturais dentro e fora da 
União aumentaram nos últimos anos, 
inclusive em áreas onde anteriormente 
não existiam. Por conseguinte, é 
imperativo que o Mecanismo da União 
inclua capacidades suficientes para fazer 
face a ocorrências crescentes de 
catástrofes naturais, designadamente, 
incêndios florestais e inundações.

Alteração 10

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 da rescEU, para 

(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 da rescEU, para 
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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.

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 
e devidamente justificadas, encaminhadas 
através de redes de confiança, como os 
centros de resposta humanitária das Nações 
Unidas.A rescEUdeve aumentar as 
sinergias entre os centros logísticos 
nacionais, de modo a facilitar uma 
resposta operacional mais eficaz, para 
aumentar a capacidade regional e 
contribuir para o objetivo a longo prazo 
de garantir a máxima flexibilidade e a 
capacidade de responder a muitos tipos de 
desastres, para além da atual pandemia. 
Tirando partido da sua estreita 
colaboração com as autoridades dos 
Estados-Membros, o Mecanismo da 
União deve ser utilizado para recolher 
informações sobre as capacidades 
nacionais disponíveis nos 
Estados-Membros onde os centros estejam 
instalados e avaliar o grau de preparação 
dos sistemas nacionais de crise e das 
autoridades de proteção civil, de modo a 
poder emitir recomendações concretas 
específica por país para melhorias.

Alteração 11

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Tendo em conta o valor comum de 
solidariedade, a União tem um papel 
central a desempenhar para acelerar os 
progressos no sentido de lograr o objetivo 
de uma prestação equitativa e universal 
dos serviços de saúde de qualidade, como 
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base para as políticas da União no 
domínio da proteção civil.

Alteração 12

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma vez que a mobilização das 
capacidades da rescEU para operações de 
resposta no âmbito do Mecanismo da 
União, assegurando às pessoas em 
situações de emergência uma resposta 
rápida e eficaz, proporciona um valor 
acrescentado significativo para a União, 
devem ser impostas maiores obrigações de 
visibilidade para dar proeminência à UE.

(16) Uma vez que a mobilização das 
capacidades da rescEU para operações de 
resposta no âmbito do Mecanismo da 
União, assegurando às pessoas em 
situações de emergência uma resposta 
rápida e eficaz, proporciona um valor 
acrescentado significativo para a União, 
devem ser impostas maiores obrigações de 
visibilidade para dar informações aos 
cidadãos da União e aos meios de 
comunicação social, bem como para dar 
proeminência à UE. As autoridades 
nacionais devem receber orientações da 
Comissão no que toca à comunicação 
para cada intervenção, para assegurar 
que o papel da União é devidamente 
publicitado.

Alteração13

Proposta de decisão
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de aumentar a flexibilidade e 
de otimizar a execução orçamental, a 
gestão indireta deve ser incluída como 
método de execução do orçamento.

(17) A fim de aumentar a flexibilidade e 
de otimizar a execução orçamental, a 
presente decisão deve prever a gestão 
indireta como método de execução 
orçamental, a utilizar somente quando tal 
se justifique pela natureza e pelo 
conteúdo da ação em causa.

Justificação

A gestão direta pela Comissão, incluindo as delegações da União, deve ser privilegiada, 
sempre que possível. A gestão indireta só deve ser utilizada quando for claramente 
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demonstrado que se trata do modo de execução mais eficaz e eficiente para o tipo de ação em 
causa.

Alteração 14

Proposta de decisão
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) Em conformidade com o 
artigo 155.º do Regulamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho1-A («Regulamento 
Financeiro»), as entidades enumeradas 
no artigo 62.º, n.º 1, alínea c), do referido 
regulamento e no artigo 25.º, n.º 2, da 
presente decisão, devem cumprir 
anualmente as suas obrigações de 
comunicação de informações. Os 
requisitos de comunicação de 
informações aplicáveis a essas entidades 
são estabelecidos no acordo de verificação 
a que se refere o artigo 130.º, n.º 3, do 
Regulamento Financeiro.
____________________
1-A Regulamento (UE, Euratom) 
2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo 
às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os 
Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) 
n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) 
n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) 
n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) 
n.º 283/2014, e a Decisão 
n.º 541/2014/UE, e revoga o Regulamento 
(UE, Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 
30.7.2018, p. 1).

Justificação

Dado que a gestão indireta é um novo modo de execução no âmbito do MPCU, é importante 
relembrar as obrigações de comunicação de informações das entidades que operam em 
regime de gestão indireta, em conformidade com o disposto no artigo 155.º do Regulamento 
Financeiro.
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Alteração 15

Proposta de decisão
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de promover a 
previsibilidade e a eficácia a longo prazo, 
na execução da Decisão n.º 1313/2013/UE, 
a Comissão deve adotar programas de 
trabalho anuais ou plurianuais que 
indiquem as dotações previstas. Tal deverá 
ajudar a União a dispor de maior 
flexibilidade na execução orçamental, 
reforçando deste modo as ações de 
prevenção e preparação.

(18) A fim de promover a 
previsibilidade e a eficácia a longo prazo, 
na execução da Decisão n.º 1313/2013/UE, 
a Comissão deve, em consulta com as 
partes interessadas e as instituições 
relevantes, adotar programas de trabalho 
anuais e plurianuais que indiquem as 
dotações previstas. Tal deverá ajudar a 
União a dispor de maior flexibilidade na 
execução orçamental, reforçando deste 
modo as ações de prevenção e preparação.

Alteração 16

Proposta de decisão
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) A criação e a gestão de reservas 
estratégicas adicionais da União e de 
reservas de produtos relevantes em 
situação de crise ao abrigo do Programa 
UE pela Saúde devem complementar as 
reservas reativas da rescEU.

Alteração 17

Proposta de decisão
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O Mecanismo da União deve 
também prever a possibilidade de 
contribuições suplementares e voluntárias 
dos Estados-Membros.
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Alteração 18

Proposta de decisão
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Embora as medidas de prevenção e 
preparação sejam essenciais para reforçar a 
robustez da União em caso de catástrofes 
naturais ou de origem humana, a 
ocorrência, o momento e a magnitude das 
catástrofes são, por natureza, imprevisíveis. 
Tal como demonstrado na recente crise da 
COVID-19, os recursos financeiros 
solicitados para assegurar uma resposta 
adequada podem variar significativamente 
de ano para ano, devendo ser 
disponibilizados imediatamente. Conciliar 
o princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades implica, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. Por conseguinte, para além do 
disposto no artigo 12.º, n.º 4, do 
Regulamento Financeiro, é adequado 
autorizar a transição de dotações não 
utilizadas, limitada ao ano seguinte e 
exclusivamente destinada a ações de 
resposta.

(23) Embora as medidas de prevenção e 
preparação sejam essenciais para reforçar a 
robustez da União em caso de catástrofes 
naturais ou de origem humana, a 
ocorrência, o momento e a magnitude das 
catástrofes são, por natureza, imprevisíveis. 
Tal como demonstrado na recente crise da 
COVID-19, os recursos financeiros 
solicitados para assegurar uma resposta 
adequada podem variar significativamente 
de ano para ano, devendo ser 
disponibilizados imediatamente. Conciliar 
o princípio da previsibilidade com a 
necessidade de reagir rapidamente a novas 
necessidades implica, por conseguinte, 
adaptar a execução financeira dos 
programas. Por conseguinte, para além do 
disposto no artigo 12.º, n.º 4, do 
Regulamento Financeiro, é adequado 
autorizar a transição de dotações não 
utilizadas, limitada ao ano seguinte e 
destinada a ações de prevenção, 
preparação e resposta.

Alteração 19

Proposta de decisão
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O anexo I da Decisão 
n.º 1313/2013/UE não é suficientemente 
flexível para permitir à União ajustar 
corretamente os investimentos nos 
domínios da prevenção, preparação e 
resposta, sendo por isso suprimido. Os 
níveis de investimento a afetar às 
diferentes fases do ciclo de gestão dos 
riscos de catástrofe devem ser 
determinados previamente. Esta falta de 

Suprimido
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flexibilidade impede a União de ser capaz 
de reagir à natureza imprevisível das 
catástrofes.

Justificação

Os colegisladores devem acompanhar a distribuição relativa do financiamento por pilar 
(prevenção, preparação e resposta). É garantida uma flexibilidade suficiente através da 
possibilidade de alterar o anexo por meio de um ato delegado.

Alteração 20

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No artigo 4.º, é inserido o seguinte 
ponto:
4-A.  «Objetivos da União em matéria de 
resiliência a catástrofes», os objetivos que 
estabelecem ações de prevenção e de 
preparação, para assegurar a capacidade 
de resposta às catástrofes da União e dos 
seus Estados-Membros, garantindo, em 
simultâneo, que o mercado interno 
funcione corretamente numa situação em 
que uma catástrofe ou uma crise possa ter 
efeitos transfronteiriços negativos.

Alteração 21

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 6 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5.  A Comissão define os objetivos da 
União em matéria de resiliência a 
catástrofes, para apoiar ações de prevenção 
e preparação. Os objetivos em matéria de 
resiliência a catástrofes devem assegurar 

5. A Comissão define os objetivos da 
União em matéria de resiliência a 
catástrofes, para apoiar ações de prevenção 
e preparação. Os objetivos em matéria de 
resiliência a catástrofes devem assegurar 
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uma referência comum para a manutenção 
de funções societais essenciais, tendo em 
conta o efeito dominó de uma catástrofe de 
grande impacto, e para garantir o 
funcionamento do mercado interno. Os 
objetivos devem basear-se em cenários 
prospetivos, incluindo o impacto das 
alterações climáticas no risco de 
catástrofes, dados sobre ocorrências 
anteriores e análises de impacto 
transetorial, votando especial atenção às 
pessoas mais vulneráveis.

uma referência comum para a manutenção 
de funções societais essenciais, tendo em 
conta o efeito dominó de uma catástrofe de 
grande impacto, e para garantir o 
funcionamento do mercado interno. Os 
objetivos devem basear-se em cenários 
prospetivos, incluindo o impacto das 
alterações climáticas e a perda de 
biodiversidade no risco de catástrofes, 
dados sobre ocorrências anteriores e 
análises de impacto transetorial e análises 
de impacto social a longo prazo nas 
regiões afetadas, votando especial atenção 
às pessoas mais vulneráveis. Na 
elaboração dos objetivos de resiliência a 
catástrofes, a Comissão deve centrar-se 
especificamente nas catástrofes 
recorrentes que afetam as regiões dos 
Estados-Membros e sugerir que 
autoridades nacionais tomem medidas 
concretas, incluindo as que devem ser 
aplicadas, através da utilização dos 
fundos da UE, para reforçar a resiliência 
às crises.

Alteração 22

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

O CCRE deve, nomeadamente, coordenar, 
acompanhar e apoiar em tempo real a 
resposta a situações de emergência a nível 
da União. O CCRE deve colaborar 
estreitamente com os sistemas de crise 
nacionais, as autoridades de proteção civil 
e os organismos competentes da União.

O CCRE deve, nomeadamente, coordenar, 
acompanhar e apoiar em tempo real a 
resposta a situações de emergência a nível 
da União. O CCRE deve colaborar 
estreitamente com os sistemas de crise 
nacionais, as autoridades de proteção civil, 
grupos voluntários a nível das 
comunidades e os organismos competentes 
da União.

Alteração 23

Proposta de decisão
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Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 8 – alínea c) – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Prestar assistência técnica à formação 
das comunidades locais, a fim de reforçar 
as suas capacidades para a primeira 
situação em que tenham de reagir sem 
assistência a uma crise;

Alteração 24

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão define, através de atos 
de execução adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 33.º, 
n.º 2, as capacidades que integram a 
rescEU, com base nos objetivos de 
resiliência referidos no artigo 6.º, n.º 5, na 
elaboração de cenários referida no artigo 
10.º, n.º 1, tendo em conta os riscos 
identificados e emergentes, as capacidades 
globais e as lacunas a nível da União, em 
especial nos domínios do combate aéreo 
dos incêndios florestais, de acidentes 
químicos, biológicos, radiológicos e 
nucleares, e da resposta médica de 
urgência.

2. A Comissão define, através de atos 
de execução adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 33.º, 
n.º 2, as capacidades que integram a 
rescEU, com base nos objetivos de 
resiliência referidos no artigo 6.º, n.º 5, na 
elaboração de cenários referida no artigo 
10.º, n.º 1, tendo em conta os riscos 
identificados e emergentes, as capacidades 
globais e as lacunas a nível da União, em 
especial nos domínios do combate aéreo 
dos incêndios florestais, de acidentes 
sísmicos, químicos, biológicos, 
radiológicos e nucleares, e da resposta 
médica de urgência. A Comissão atualiza 
regularmente as informações sobre o 
número e a classificação das capacidades 
da rescEU e disponibiliza essas 
informações diretamente às outras 
instituições da União.

Alteração 25

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a)
Decisão n.º 1313/2013/UE
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Artigo 12 – n.° 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às capacidades para 
dar resposta a emergências médicas, tais 
como o armazenamento estratégico e as 
equipas médicas de emergência, a 
Comissão deve assegurar a coordenação e 
a consecução de sinergias com outros 
programas pertinentes da UE, em especial 
com o Programa UE pela Saúde, com o 
objetivo de dar uma resposta coerente e de 
evitar a duplicação de atividades, 
gerando, assim, potenciais poupanças 
financeiras.

Alteração 26

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.° 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As capacidades da rescEU são adquiridas, 
alugadas, tomadas em locação ou 
contratadas pela Comissão ou pelos 
Estados-Membros. A Comissão pode 
adquirir, alugar, tomar em locação ou 
contratar capacidades da rescEU para 
armazenar e distribuir provisões ou prestar 
serviços aos Estados-Membros, através do 
processo de adjudicação de contratos 
públicos, em conformidade com as normas 
financeiras da União. Sempre que as 
capacidades da rescEU forem adquiridas, 
arrendadas, tomadas em locação ou 
contratadas pelos Estados-Membros, a 
Comissão pode conceder subvenções 
diretas aos Estados-Membros sem abertura 
de concurso.

As capacidades da rescEU são adquiridas, 
alugadas, tomadas em locação ou 
contratadas pela Comissão ou pelos 
Estados-Membros. A Comissão pode 
adquirir, alugar, tomar em locação ou 
contratar capacidades da rescEUpara 
armazenar e distribuir provisões de elevada 
qualidade ou prestar serviços aos 
Estados-Membros, através do processo de 
adjudicação de contratos públicos, em 
conformidade com as normas financeiras 
da União. Sempre que as capacidades da 
rescEU forem adquiridas, arrendadas, 
tomadas em locação ou contratadas pelos 
Estados-Membros, a Comissão pode 
conceder subvenções diretas aos 
Estados-Membros sem abertura de 
concurso.

Justificação

A crise da COVID-19 demonstrou claramente a importância de verificar a qualidade de 
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todos os materiais e equipamentos médicos, especialmente quando adquiridos fora da União.

Alteração 27

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.° 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As capacidades da rescEU serão baseadas 
nos Estados-Membros que as adquiram, 
aluguem, tomem em locação ou contratem. 
Para reforçar a resiliência da União, as 
capacidades da rescEU adquiridas, 
alugadas, tomadas em locação ou 
contratadas pela Comissão devem ser 
colocadas de antemão em posições 
estratégicas dentro da União. Após 
consulta dos Estados-Membros, as 
capacidades da rescEU adquiridas, 
alugadas, tomadas em locação ou 
contratadas pela Comissão também podem 
estar localizadas em países terceiros 
através de redes de confiança geridas por 
organizações internacionais competentes.»;

As capacidades da rescEU serão baseadas 
nos Estados-Membros que as adquiram, 
aluguem, tomem em locação ou contratem. 
Para reforçar a resiliência da União, as 
capacidades da rescEU adquiridas, 
alugadas, tomadas em locação ou 
contratadas pela Comissão devem ser 
colocadas de antemão em posições 
estratégicas dentro da União. Após 
consulta dos Estados-Membros e do 
Parlamento Europeu, as capacidades da 
rescEU adquiridas, alugadas, tomadas em 
locação ou contratadas pela Comissão 
também podem estar localizadas em países 
terceiros através de redes de confiança 
geridas por organizações internacionais 
competentes.

Alteração 28

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.° 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

«As capacidades da rescEU podem ser 
mobilizadas fora da União, nos termos dos 
n.°s 6 a 9 do presente artigo.»;

«As capacidades da rescEU podem ser 
mobilizadas fora da União, nos termos dos 
n.°s 6 a 9 do presente artigo.». Devem ser 
estabelecidas pela Comissão disposições 
específicas para garantir a 
responsabilização e a utilização correta 
das capacidades da rescEU nos países 
terceiros, incluindo a possibilidade de 
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acesso dos agentes de controlo da UE. A 
visibilidade do Mecanismo da União em 
países terceiros é assegurada em 
conformidade com o artigo 20.º-A, nºs 1 e 
2, da presente decisão.»;

Alteração 29

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea d)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 19 – n.°s 5 e 6

Texto da Comissão Alteração

(d) São suprimidos os n.°s 5 e 6. (d) Os n.°s 5 e 6 passam a ter a 
seguinte redação:
5. A Comissão reaprecia a repartição 
estabelecida no Anexo I à luz do resultado 
da avaliação a que se refere o artigo 34.º, 
n.º 3. A Comissão fica habilitada, se for 
necessário em função de acontecimentos 
imprevistos que afetem a execução do 
orçamento ou da criação de capacidades 
da rescEU, a adotar atos delegados nos 
termos do artigo 30.º, a fim de alterar o 
Anexo I para proceder a ajustamentos dos 
valores constantes do Anexo I superiores 
a dez pontos percentuais. Além disso, a 
Comissão deve ser incentivada a 
organizar avaliações de impacto para 
qualquer proposta de alteração do anexo I 
e consultas das partes interessadas sobre 
essa matéria.
6. Se, em caso de necessidade de 
revisão dos recursos orçamentais 
disponíveis para financiar ações de 
resposta, houver motivos imperativos de 
urgência que o exijam, a Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 30.º, para alterar o 
Anexo I, a fim de ajustar todos os valores 
constantes do Anexo I superiores a dez 
pontos percentuais, dentro das dotações 
orçamentais disponíveis, nos termos do 
disposto no artigo 31.º.»
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Alteração 30

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 12 – alínea d-A) (nova)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 19 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Ao artigo 19.º, é aditado o seguinte 
n.º 6-A:
(6-A) O Parlamento Europeu e o 
Conselho autorizam as dotações anuais 
disponíveis, sem prejuízo das disposições 
do Regulamento (UE, Euratom .../...) que 
estabelece o Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para o período 
2021-2027 e o Acordo Interinstitucional 
de ...  de 2020 entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão sobre 
a cooperação no domínio orçamental e a 
boa gestão financeira.

Alteração 31

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 13
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 19.°-A – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no artigo 2.º do 
Regulamento [IER] devem ser aplicadas ao 
abrigo da presente decisão através dos 
montantes referidos no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea a), subalínea iv), do mesmo 
regulamento, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.os 4 e 8.

As medidas referidas no artigo 2.º do 
Regulamento [IER] devem ser aplicadas ao 
abrigo da presente decisão com um 
montante de 2 187 620 000 EUR, a preços 
correntes, referido no artigo 3.º, n.º 2, 
alínea a), subalínea iv), do mesmo 
regulamento, sob reserva do disposto no 
artigo 4.º, n.ºs 4 e 8.

Justificação

Por razões de clareza e transparência, é preferível citar, na base jurídica do MPCU, o 
montante exato a disponibilizar ao MPCU através do instrumento de recuperação.



PE653.873v02-00 22/26 AD\1212085PT.docx

PT

Alteração 32

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 20-A – n.° 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A assistência ou financiamento 
disponibilizados no âmbito da presente 
decisão devem ter a visibilidade adequada. 
Os Estados-Membros devem, 
nomeadamente, assegurar que a 
comunicação pública de operações 
financiadas ao abrigo do Mecanismo da 
União:

A assistência ou o financiamento 
disponibilizados no âmbito da presente 
decisão devem ter a visibilidade adequada, 
em consonância com as orientações 
específicas emitidas pela Comissão para 
intervenções específicas. Os 
Estados-Membros devem, nomeadamente, 
assegurar que a comunicação pública de 
operações financiadas ao abrigo do 
Mecanismo da União:

Alteração 33

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 25 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão executa o apoio 
financeiro da União em regime de gestão 
direta em conformidade com o 
Regulamento Financeiro ou em regime de 
gestão indireta com os organismos 
referidos no artigo 62.º, n.º 1, alínea c), do 
Regulamento Financeiro.

2. A Comissão executa o apoio 
financeiro da União em regime de gestão 
direta, em conformidade com o 
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046, 
ou em regime de gestão indireta com os 
organismos referidos no artigo 62.º, n.º 1, 
alínea c), do referido regulamento. Na 
escolha do modo de execução do apoio 
financeiro, é dada prioridade à gestão 
direta. Quando a natureza e o conteúdo 
da ação em causa o justificarem, a 
Comissão pode recorrer à gestão indireta. 
A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 30.º, a fim 
de completar a presente decisão, 
determinando as ações realizadas no 
âmbito do Mecanismo da União que 
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podem ser executadas em regime de 
gestão indireta.

Justificação

A gestão direta pela Comissão, incluindo as delegações da União, deve ser privilegiada, 
sempre que possível. A gestão indireta só deve ser utilizada quando for claramente 
demonstrado que se trata do modo de execução mais eficaz e eficiente para o tipo de ação em 
causa.

Alteração 34

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 25 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para além do disposto no 
artigo 12.º, n.º 4, do Regulamento 
Financeiro, as dotações de autorização e de 
pagamento não utilizadas até ao final do 
exercício para o qual foram inscritas no 
orçamento anual transitam 
automaticamente e podem ser autorizadas e 
pagas até 31 de dezembro do ano seguinte. 
As dotações transitadas devem ser 
utilizadas exclusivamente para ações de 
resposta. As dotações transitadas devem 
ser utilizadas prioritariamente no exercício 
seguinte.»

5. Para além do disposto no 
artigo 12.º, n.º 4, do Regulamento 
Financeiro, as dotações de autorização e de 
pagamento não utilizadas até ao final do 
exercício para o qual foram inscritas no 
orçamento anual transitam 
automaticamente e podem ser autorizadas e 
pagas até 31 de dezembro do ano seguinte. 
As dotações transitadas devem ser 
utilizadas para ações de prevenção, 
preparação e resposta. As dotações 
transitadas devem ser utilizadas 
prioritariamente no exercício seguinte.»

Alteração 35

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 20 – alínea a)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 30 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 6.º, n.º 5, e 21.º, n.º 3, 
segundo parágrafo, é conferido à Comissão 
até 31 de dezembro de 2027.»

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 6.º, n.º 5, no artigo 19.º, 
n.ºs 5 e 6, no artigo 21.º, n.º 3, segundo 
parágrafo, e no artigo 25.º, n.º 2, é 
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conferido à Comissão até 31 de dezembro 
de 2027.

Alteração 36

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 23
Decisão n.º 1313/2013/UE
Anexo I

Texto da Comissão Alteração

(23) É suprimido o anexo I. Suprimido

Justificação

Os colegisladores devem acompanhar a distribuição relativa do financiamento por pilar 
(prevenção, preparação e resposta). É garantida uma flexibilidade suficiente através da 
possibilidade de alterar o anexo por meio de um ato delegado.
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