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Alteração 11
Eero Heinäluoma

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 promove a solidariedade entre 
Estados-Membros, de acordo com o artigo 
3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia. 
Incumbe aos Estados-Membros a 
responsabilidade principal pela melhoria 
das suas capacidades de salvamento e 
preparação, e as ações da Comissão 
apoiam e complementam estes esforços. A 
competência da Comissão não deve ser 
alargada às tarefas relacionadas com a 
preparação nacional.

Or. fi

Alteração 12
Erik Bergkvist

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 a responsabilidade 
primordial dos Estados-Membros pela 
prevenção, preparação e resposta a 
catástrofes naturais e de origem humana, o 
Mecanismo da União, incluindo o rescEU, 
promove a solidariedade entre 
Estados-Membros, de acordo com o artigo 
3.º, n.º 3, do Tratado da União Europeia, 
reforçando as capacidades existentes dos 
Estados-Membros e garantindo uma 
preparação e uma resposta eficazes, caso 
as capacidades dos Estados-Membros não 
sejam suficientes.
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Or. en

Alteração 13
Erik Bergkvist

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, 
demonstrou que a União e os 
Estados-Membros não estão 
suficientemente preparados para uma 
pandemia de grande escala. Por 
conseguinte, é essencial reforçar o 
rescEU.

Or. en

Alteração 14
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Além disso, tendo em conta o 
aumento significativo do número e da 
gravidade das catástrofes naturais nos 
últimos anos e numa situação em que as 
futuras catástrofes se tornarão mais 
extremas e complexas, como a urgência 
sanitária da COVID-19, com 
consequências globais profundas e a 
longo prazo, é cada vez mais importante 
integrar uma resposta coletiva 
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coordenada no âmbito da gestão de 
catástrofes a nível da União. Tal exige 
que a União integre e facilite a 
coordenação das ações dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 
civil, criando melhores sinergias com os 
intervenientes regionais e locais e as 
organizações de voluntários presentes no 
terreno, a fim de reforçar a eficácia dos 
sistemas de prevenção, preparação e 
resposta a catástrofes e emergências 
graves.

Or. en

Alteração 15
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Na sequência do 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, o rescEU deve ser 
significativamente reforçado para 
melhorar o seu desempenho em cada um 
dos três pilares: prevenção, preparação e 
resposta.

Or. en

Alteração 16
Eero Heinäluoma

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A fim de estarmos mais bem 
preparados para fazer face a tais eventos no 

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

futuro, são necessárias medidas urgentes 
para reforçar o Mecanismo da União. O 
Mecanismo deve aplicar-se a crises 
transfronteiriças em larga escala, como a 
atual pandemia de coronavírus e 
situações análogas, às catástrofes 
naturais mais prováveis e às que têm 
maior impacto devido às alterações 
climáticas, bem como a outras crises 
resultantes de condições meteorológicas 
extremas e a acidentes industriais. A 
solidariedade entre Estados-Membros é 
essencial em situações de crise em grande 
escala, em que os recursos de um único 
Estado-Membro são insuficientes.

Or. fi

Alteração 17
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 
complementa – e não substitui – a 
integração do princípio da resiliência a 
catástrofes em todas as políticas e fundos 
da União.

Or. en

Alteração 18
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração
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(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 e 
prever a criação de unidades europeias 
comuns e permanentes de emergência 
médica, sob o nome do «Corpo Médico 
Azul da UE».

Or. en

Alteração 19
Elisabetta Gualmini

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 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, poderes 
regionais e locais, que são os principais 
intervenientes no ciclo de gestão de 
catástrofes. 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.

Or. en
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Alteração 20
Elisabetta Gualmini

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 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, 
envolvendo o terceiro setor e as 
organizações de voluntários operantes 
neste domínio. 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.

Or. it

Alteração 21
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Martin Hojsík

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 

(6) Para melhorar o planeamento em 
matéria de prevenção e preparação, a 
União deve reforçar o investimento na 
prevenção de catástrofes em todos os 
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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.

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 e 
com o Parlamento Europeu para definir os 
objetivos de resiliência à escala da União.

Or. en

Alteração 22
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Na fase de gestão de emergências 
e de crises, a integração das medidas 
previstas no Mecanismo de Proteção Civil 
da União com os planos e programas 
operacionais de resposta a emergências já 
existentes a nível nacional, regional e 
local constitui uma prioridade. O 
Mecanismo da União deve, por 
conseguinte, funcionar em coordenação 
com os vários operadores locais, 
nomeadamente as regiões, melhorando as 
sinergias com as várias instituições e 
entidades operacionais no terreno, com 
organizações de voluntariado e a 
comunidade científica ativa no terreno, 
que dão um contributo vital para a gestão 
antes e depois das situações de 
emergência. Nos casos em que estejam 
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disponíveis, os planos locais de resposta a 
emergências podem identificar os 
recursos humanos e físicos necessários 
para fazer face a situações de emergência 
e definir responsabilidades, ações e 
coordenação organizacional a nível 
regional.

Or. it

Alteração 23
Clotilde Armand, Moritz Körner, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer

Proposta de decisão
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) A fim de 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.

Or. en

Alteração 24
Elisabetta Gualmini
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Proposta de decisão
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) A elaboração de objetivos da 
União em matéria de resiliência a 
catástrofes para apoiar ações de 
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, com especial 
atenção para as pessoas mais vulneráveis.

Or. it

Alteração 25
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O Mecanismo da União deverá 
continuar a explorar sinergias com o 
Programa Europeu de Proteção das 
Infraestruturas Críticas e o quadro da 
União em matéria de proteção e resiliência 
das infraestruturas críticas deve ter em 
conta o estabelecimento desses objetivos 
de resiliência à escala da União.

(7) O Mecanismo da União deverá 
continuar a explorar sinergias com o 
Programa Europeu de Proteção das 
Infraestruturas Críticas e o quadro da 
União em matéria de proteção e resiliência 
das infraestruturas críticas deve ter em 
conta o estabelecimento desses objetivos 
de resiliência à escala da União. Sempre 
que, durante o balanço de qualidade, se 
verificar que um Estado-Membro carece 
de infraestruturas críticas ou que a 
qualidade dessas infraestruturas não é 
adequada para garantir a rápida 
mobilização da assistência, e caso um 
Estado-Membro tenha demonstrado não 
poder garantir a qualidade das 
infraestruturas críticas, a União tomará 
medidas para reparar e desenvolver 
elementos de infraestrutura, como as 
autoestradas, que não sejam suficientes.

Or. en
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Alteração 26
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) O Programa UE pela Saúde deve 
apoiar a criação de unidades europeias 
permanentes de emergência médica, sob o 
nome de «Corpo Médico Azul da UE». O 
«Corpo Médico Azul da UE» deve ser 
composto por profissionais especializados 
em intervenções médicas e de emergência 
de diferentes Estados-Membros e as 
unidades de emergência médica devem ser 
responsáveis pela prestação de apoio em 
situações ou crises médicas 
transfronteiriças e pan-europeias. As 
novas unidades permanentes devem tirar 
partido dos resultados positivos da 
bem-sucedida mobilidade médica assente 
numa base voluntária financiada pelo 
Mecanismo de Proteção Civil da UE.

Or. en

Alteração 27
Elisabetta Gualmini

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 

(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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Alteração 28
Silvia Modig

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 

(9) O Mecanismo da União deverá 
utilizar as infraestruturas espaciais da UE, 
como o Programa Europeu de Observação 
da Terra (Copernicus), o Galileo e o 
GOVSATCOM, que fornecem 
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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 
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.

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 
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. Os 
níveis mais elevados possíveis de proteção 
da privacidade e o disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679 devem 
aplicar-se às ações relacionadas com 
todos estes programas. 1-A

_________________
1 a Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Or. fi
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Alteração 29
Erik Bergkvist

Proposta de decisão
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) As alterações climáticas 
demonstraram que o Mecanismo da 
União e o rescEU devem ser 
desenvolvidos para responder eficazmente 
a uma vasta gama de situações de 
emergência. A frequência e a intensidade 
das catástrofes naturais dentro e fora da 
União aumentaram nos últimos anos. 
Todos os anos, muitos Estados-Membros 
lutam contra incêndios florestais que 
destroem milhares de hectares e provocam 
muitas mortes. Por conseguinte, é 
imperativo que o Mecanismo da União 
inclua capacidades suficientes para 
combater os incêndios florestais e outras 
catástrofes naturais.

Or. en

Alteração 30
Silvia Modig

Proposta de decisão
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) O Mecanismo da União e o 
rescEU devem ser desenvolvidos de forma 
a permitir à União responder eficazmente 
a emergências novas e sem precedentes. 
Algumas catástrofes naturais resultantes 
de alterações climáticas, como os 
incêndios florestais e as inundações, estão 
também a tornar-se comuns e a 
intensificar-se em áreas onde 
anteriormente não existiam. Por 
conseguinte, é essencial que o Mecanismo 
da União tenha também capacidade 
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adequada para fazer face ao aumento das 
catástrofes naturais.

Or. fi

Alteração 31
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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) 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. 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, com 
base nos dados recolhidos.
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Or. en

Alteração 32
Eero Heinäluoma

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) 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. É 
importante melhorar a capacidade 
regional. A melhoria da capacidade deve 
também ter em conta o objetivo de longo 
prazo de ser tão flexível quanto possível e 
de ser capaz de responder de diversas 
formas a muitos tipos de crises e 
catástrofes, e não apenas à atual 
pandemia.

Or. fi

Alteração 33
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
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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) 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. O rescEU deve coordenar e 
aumentar as sinergias entre os centros 
logísticos nacionais, de modo a facilitar a 
resposta operacional em caso de 
emergência. Essas capacidades devem ser 
posicionadas de antemão em centros 
logísticos dentro da União ou, por razões 
estratégicas e devidamente justificadas, 
através de redes de confiança, como os 
centros de resposta humanitária das Nações 
Unidas.

Or. en

Alteração 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de decisão
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposta de decisão
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os serviços de transporte 
desempenham um papel essencial nas 
principais operações de assistência 
internacional. Por conseguinte, as regras 
da União no setor da logística devem 
permitir a máxima flexibilidade e 
capacidade de resposta em situações de 
crise. Tal como demonstrado no contexto 
da pandemia de COVID-19, a escassez de 
condutores no setor dos transportes da 
União, bem como as restrições em matéria 
de cabotagem, constituem um grande 
obstáculo à prestação rápida de 
assistência. A Comissão deve, por 
conseguinte, verificar se a legislação 
europeia em vigor no setor da logística é 
compatível com os critérios de preparação 
e resposta a situações de crise, introduzir 
disposições que suspendam as restrições 
no setor dos transportes em caso de 
catástrofes naturais ou de origem humana 
e, se necessário, propor alterações à 
legislação da União em vigor no setor dos 
transportes.

Or. en

Alteração 36
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner
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Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma vez que a mobilização das 
capacidades do 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 do 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. 
As autoridades nacionais devem receber 
orientações da Comissão no que toca à 
comunicação para cada intervenção, a 
fim de assegurar uma representação 
adequada do papel da União.

Or. en

Alteração 37
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Uma vez que a mobilização das 
capacidades do 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 do 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.

Or. en
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Alteração 38
Elisabetta Gualmini

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, tendo 
em conta os recursos adicionais 
atribuídos, deve ser criada uma agência 
da UE plenamente responsável pela 
execução do orçamento.

Or. en

Alteração 39
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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.

Or. en

Alteração 40
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de decisão
Considerando 18-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(18-A) As competências reforçadas das 
principais agências da União para gerir 
as capacidades do rescEU, liderar o 
processo de contratação e formular 
recomendações sobre quantidades e 
produtos específicos a colocar em centros 
logísticos dispersos geograficamente 
devem ser definidas através de atos 
delegados.

Or. en

Alteração 41
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta de decisão
Considerando 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-B) 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 do rescEU.

Or. en

Alteração 42
Victor Negrescu

Proposta de decisão
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O Mecanismo da União deve ser 
alargado a países terceiros através da 
política europeia de vizinhança.

Or. en
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Alteração 43
Victor Negrescu

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.

Or. en

Alteração 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel

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 

(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, 
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resposta. preparação e resposta.

Or. en

Alteração 45
Erik Bergkvist

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 (novo) «Objetivos da União em 
matéria de resiliência a catástrofes», os 
objetivos que estabelecem ações de 
prevenção e de preparação, a fim de 
assegurar a capacidade da União e dos 
seus Estados-Membros, garantindo 
simultaneamente que o mercado interno 
funcione corretamente numa situação em 
que uma catástrofe ou uma crise possa ter 
efeitos transfronteiriços negativos.

Or. en

Alteração 46
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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



AM\1210322PT.docx 25/33 PE655.689v01-00

PT

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 no risco de 
catástrofes, dados sobre ocorrências 
anteriores e análises de impacto 
transetorial, 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 às 
autoridades nacionais medidas concretas, 
incluindo as que devem ser aplicadas, 
através da utilização dos fundos da UE, 
para reforçar a resiliência às crises.

Or. en

Alteração 47
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

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 
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 

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 
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 
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anteriores e análises de impacto 
transetorial, votando especial atenção às 
pessoas mais vulneráveis.

anteriores, análises de impacto 
transetorial e análises de impacto social a 
longo prazo nas regiões afetadas, votando 
especial atenção às pessoas mais 
vulneráveis.

Or. it

Alteração 48
Silvia Modig

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 2 – alínea c)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

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 
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.

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 
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 da perda de 
biodiversidade no risco de catástrofes, 
dados sobre ocorrências anteriores e 
análises de impacto transetorial, votando 
especial atenção às pessoas mais 
vulneráveis.

Or. fi

Alteração 49
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

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

Texto da Comissão Alteração



AM\1210322PT.docx 27/33 PE655.689v01-00

PT

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.

Or. en

Alteração 50
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta de decisão
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 independentemente a uma crise;

Or. en

Alteração 51
Stanislav Polčák

Proposta de decisão
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 6
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão e os Estados-Membros 
colaboram no sentido de melhorar o 
planeamento da resiliência transetorial, no 
caso de catástrofes naturais e de origem 

1. A Comissão e os Estados-Membros 
colaboram no sentido de melhorar o 
planeamento da resiliência transetorial, no 
caso de catástrofes naturais e de origem 
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humana, suscetíveis de ter um efeito 
transnacional, incluindo os efeitos adversos 
das alterações climáticas. O planeamento 
da resiliência inclui a elaboração de 
cenários, a nível da União, de prevenção e 
resposta a catástrofes, com base nas 
avaliações de riscos a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), no inventário dos 
riscos a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), nos planos de gestão do risco de 
catástrofe a que se refere o artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c) e nos dados sobre perdas por 
catástrofes referidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea f), no recenseamento dos recursos e 
na elaboração de planos de mobilização 
das capacidades de resposta, tendo em 
conta os objetivos da União em matéria de 
resiliência a catástrofes referidos no 
artigo 6.º, n.º 5.

humana que poderão ter um efeito 
transnacional, incluindo os efeitos adversos 
das alterações climáticas. O planeamento 
da resiliência inclui a elaboração de 
cenários, a nível da União, de prevenção e 
resposta a catástrofes, com base nas 
avaliações de riscos a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 1, alínea a), no inventário dos 
riscos a que se refere o artigo 5.º, n.º 1, 
alínea c), nos planos de gestão do risco de 
catástrofe a que se refere o artigo 6.º, n.º 1, 
alínea c) e nos dados sobre perdas por 
catástrofes referidos no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea f), no recenseamento dos recursos e 
na elaboração de planos de mobilização 
das capacidades de resposta, tendo em 
conta os objetivos da União em matéria de 
resiliência a catástrofes referidos no 
artigo 6.º, n.º 5.

Or. cs

Alteração 52
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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

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 o 
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 incidentes 
sísmicos, químicos, biológicos, 
radiológicos e nucleares, e da resposta 
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urgência. médica de urgência. As informações sobre 
o número e a classificação das 
capacidades da rescEU serão 
regularmente atualizadas pela Comissão e 
diretamente disponibilizadas às outras 
instituições da UE.

Or. en

Alteração 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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

Texto da Comissão Alteração

As capacidades do rescEU serão baseadas 
nos Estados-Membros que as adquiram, 
aluguem, tomem em locação ou contratem. 
Para reforçar a resiliência da União, as 
capacidades do 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 do 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 do rescEU serão baseadas 
nos Estados-Membros que as adquiram, 
aluguem, tomem em locação ou contratem. 
Para reforçar a resiliência da União, as 
capacidades do 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 do 
rescEU adquiridas, alugadas, tomadas em 
locação ou contratadas pela Comissão 
também podem ser colocadas em países 
terceiros, através de redes de confiança 
geridas por organizações internacionais 
competentes.

Or. en

Alteração 54
Elisabetta Gualmini

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



PE655.689v01-00 30/33 AM\1210322PT.docx

PT

Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito às capacidades para 
emergências médicas, tais como o 
armazenamento estratégico e as equipas 
médicas de emergência, a Comissão deve 
assegurar a coordenação e a 
implementação 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.

Or. en

Alteração 55
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

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

Texto da Comissão Alteração

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

«As capacidades da rescEU podem ser 
mobilizadas fora da União, nos termos dos 
n.ºs 6 a 9 do presente artigo. Devem ser 
estabelecidas disposições específicas para 
garantir a responsabilização e a utilização 
correta das capacidades da rescEU nos 
países terceiros, incluindo a possibilidade 
de 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, n.os 1 e 
2, da presente decisão.»;

Or. en

Alteração 56
Elisabetta Gualmini
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Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b)
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 12 – n.º 10 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

«As capacidades da rescEU podem ser 
mobilizadas fora da União, exclusivamente 
por razões estratégicas e em casos 
devidamente justificados, nos termos dos 
n.ºs 6 a 9 do presente artigo.»;

Or. en

Alteração 57
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

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

Texto da Comissão Alteração

d) São suprimidos os n.ºs 5 e 6. d) Os n.os 5 e 6 passam a ter a 
seguinte redação:
As percentagens e os princípios referentes 
à repartição da dotação financeira para a 
aplicação do Mecanismo da União é 
efetuada após a realização de uma 
avaliação de impacto e da consulta das 
partes interessadas pertinentes.

Or. en

Alteração 58
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 14
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 20-A – n.º 1 – parágrafo 2
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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 concretas. Os 
Estados-Membros devem, nomeadamente, 
assegurar que a comunicação pública de 
operações financiadas ao abrigo do 
Mecanismo da União:

Or. en

Alteração 59
Elisabetta Gualmini

Proposta de decisão
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 18
Decisão n.º 1313/2013/UE
Artigo 25 – n.º 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 gestão direta em 
conformidade com o Regulamento 
Financeiro e cria uma agência da UE, 
responsável pela execução e execução do 
orçamento atribuído. A Comissão fica 
habilitada a adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 30.º, a fim de 
complementar a presente decisão 
estabelecendo ações e atividades 
realizadas pela agência da UE.

Or. en

Alteração 60
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

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

Or. en


