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SUGESTÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Saúda a Comunicação da Comissão sobre a prevenção de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem1; considera que a prevenção de catástrofes é indissociável da 
intervenção; reafirma o anterior trabalho do Parlamento2 sobre este assunto e lamenta que 
a Comissão ainda não tenha apresentado propostas legislativas consentâneas com as 
propostas do Parlamento; salienta a necessidade de estabelecer legislação e orientações 
abrangentes com normas mínimas, que reflictam uma abordagem holística, tendo em vista 
uma política da EU mais eficaz em matéria de gestão de catástrofes; salienta que, não 
sendo o caso, o Tratado de Lisboa autoriza o recurso à cooperação reforçada entre 
Estados-Membros e que este assunto pode, por conseguinte, ser tratado nesse quadro;

2. Exorta a Comissão a desenvolver uma abordagem das catástrofes naturais ou provocadas 
pelo homem em estreita articulação entre todas as etapas da prevenção, preparação, 
intervenção imediata e salvamento, todas intimamente associadas a uma política de gestão 
rápida e eficaz; considera que o aumento da capacidade de resposta deve ter em conta 
todos os tipos de catástrofe (dentro ou fora da UE, catástrofes naturais ou catástrofes 
provocadas pelo homem), todos os instrumentos da UE e a coordenação interinstitucional;

3. Defende uma estratégia única à escala da EU, mediante a introdução de um plano de 
acção uniforme para cada tipo de catástrofe, garantindo a plena solidariedade entre os 
países no respeitante à resposta às catástrofes; insta a que, no âmbito dessa estratégia, se 
vote particular atenção às regiões da Europa mais isoladas e mais escassamente povoadas, 
às zonas de montanha e às regiões fronteiriças, bem como às regiões economicamente 
mais desfavorecidas;

4. Apoia os principais elementos da abordagem comunitária, mas considera-os insuficientes 
para o sector agrícola; entende que a prevenção de catástrofes com base no conhecimento é 
essencial; realça a necessidade de criar uma base de dados de registos dos impactos 
económicos e sociais das catástrofes, a bem de uma monitorização eficaz, incluindo o 
levantamento das zonas de maior risco, bem como a necessidade de conceber medidas 
adequadas à natureza específica dos principais riscos em cada região; 

5. Encoraja o estabelecimento de uma ligação entre os actores e as políticas em todo o ciclo de 
gestão de catástrofes, salientando os benefícios de uma força de reacção rápida susceptível 
de reforçar a coordenação e a solidariedade entre os Estados-Membros, atendendo a que 
nenhum país dispõe dos recursos necessários para, sozinho, fazer face a grandes catástrofes 
naturais; apoia a iniciativa de lançamento de um grupo de partes interessadas e exorta à 
inclusão de representantes do sector agrícola no mecanismo de gestão de crises proposto, 

                                               
1 COM(2009)0082
2 Relatório de 18 de Maio de 2006 sobre as catástrofes naturais (incêndios florestais, secas e inundações) –
aspectos agrícolas (C 297 E, de 7.12.2006, p. 363); resolução de 16 de Fevereiro de 2006 sobre gestão dos riscos 
e das crises no sector agrícola (JO C 290 E de 29.11.2006, p.407); resolução de 19 de Junho de 2008 sobre o 
reforço da capacidade de resposta da União Europeia às catástrofes (JO C 286 E de 14.8.2008, p. 15)



PE438.486v02-00 4/10 AD\809303PT.doc

PT

visando, designadamente, a concretização do princípio da multifuncionalidade;

6. Salienta que os efeitos das catástrofes naturais extravasam as fronteiras jurídicas e 
administrativas das regiões e dos Estados-Membros, pelo que importa que o mapeamento 
de riscos seja acompanhado de amplos mecanismos de cooperação territorial que operem 
independentemente daquelas fronteiras a nível de macro-regiões, para combater mais 
eficazmente as catástrofes naturais e/ou provocadas pelo homem, tanto em termos de 
prevenção, como de intervenção;

7. Exorta à cooperação entre os Estados-Membros, os países vizinhos da U.E. e os países em 
desenvolvimento em projectos transfronteiriços de partilha de práticas de excelência e de 
difusão de conhecimentos práticos através de programas no âmbito da política de 
vizinhança da U.E. e de programas de desenvolvimento;

8. Considera que a experiência recente e a de anos anteriores são põem em destaque a 
necessidade de continuar a reforçar a capacidade da Comunidade em matéria de protecção 
civil, prevenção, preparação e resposta, tanto em relação às catástrofes naturais, como às 
catástrofes de natureza antropogénica, e exorta instantemente a Comissão a tomar medidas 
para o efeito, a fim de conferir visibilidade à da solidariedade da Europa para com os 
países atingidos por importantes catástrofes naturais; apoia as actividades que visam 
melhorar o nível de preparação da protecção civil dos Estados-Membros, em especial 
através do intercâmbio de peritos, práticas de excelência, exercícios e projectos de 
preparação;

9. Lamenta profundamente as inúmeras e avultadas perdas ocorridas durante as recentes 
catástrofes naturais que atingiram certos alguns Estados-Membros e considera, por 
consequência, necessário examinar sem demora a adequação das medidas de prevenção e 
preparação são adequadas, para retirar os necessários ensinamentos, visando prevenir e 
limitar, no futuro, os efeitos devastadores de catástrofes similares nos Estados-Membros; 
Solicita, a este respeito, à Comissão que convide os Estados-Membros a fornecerem 
pormenores dos programas operacionais existentes para aplicação em caso de catástrofes 
naturais, visando o intercâmbio de experiências e a fim de extrair conclusões sobre as 
medidas imediatas, a coordenação dos órgãos administrativos e operacionais, bem como a 
disponibilidade dos recursos humanos e materiais necessários;

10. Exorta os Estados-Membros e as autoridades locais a facilitarem a sensibilização em 
matéria de prevenção de catástrofes, em especial nas escolas e nas comunidades rurais; 

11. Recorda que os investimentos na gestão sustentável dos ecossistemas ou na boa gestão 
ambiental podem propiciar soluções caracterizadas por uma boa relação custo-eficácia para 
reduzir a vulnerabilidade das comunidades às catástrofes;  considera que os ecossistemas 
saudáveis funcionam como amortecedores naturais das catástrofes, a sua instalação ou 
manutenção é, frequentemente, menos dispendiosa e revelam-se amiúde mais eficazes dos 
que as estruturas de engenharia física;  assinala que, de acordo com o Banco Mundial 
(2004), os investimentos em medidas preventivas, incluindo os investimentos na 
manutenção de ecossistemas saudáveis, são sete vezes mais baratos do que os custos 
decorrentes das catástrofes;
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12. Salienta a necessidade de integrar os representantes do sector agrícola nos mecanismos de 
gestão de catástrofes, tendo em vista uma avaliação e medidas correctivas conformes à 
realidade do sector, para que uma mais eficaz coordenação dos recursos existentes conduza 
à consolidação da política da UE em matéria de capacidade de resposta imediata;

13. Considera que a produção agrícola e silvícola é vulnerável a fenómenos climáticos como as 
secas, a geada, o gelo, o granizo, os incêndios florestais, as tempestades, as cheias, as 
chuvas torrenciais e os temporais, aos riscos para a saúde como as pragas, as epizootias e as 
epidemias, à destruição causada por animais selvagens e às consequências das actividades 
humanas como as alterações climáticas, a poluição, as chuvas ácidas e a contaminação 
genética involuntária e deliberada, aos aluimentos de terras em virtude de problemas 
relacionados com o planeamento urbano e regional, aos perigos devidos aos meios de 
transporte, à desertificação das zonas de montanha e aos a incêndios florestais resultantes, 
em primeira instância, da falta de manutenção das florestas e de comportamentos 
criminosos, e à contaminação dos rios causada pelas descargas de efluentes químicos 
provenientes de unidades fabris, às fugas de nutrientes e à negligência dos visitantes das 
florestas; 

14.  Salienta que as catástrofes naturais ou provocadas pelo homem comprometem a viabilidade 
económica das explorações agrícolas e conduzem ao despovoamento das zonas rurais, 
intensificam a erosão e a desertificação, danificam os ecossistemas, põem em perigo a 
biodiversidade e afectam gravemente a qualidade de vida das populações que permanecem 
nas zonas rurais; entende que as consequências são mais graves em zonas com 
desvantagens naturais e sem possibilidades de diversificação económica, onde se pratica a 
agricultura de subsistência ou onde a agricultura é o principal, ou o único, sector de 
actividade económica, o que conduz à penúria alimentar, à escassez de postos de trabalho 
na região e à migração das populações para as áreas urbanas;

15. Destaca o papel desempenhado pelos agricultores como guardiães da paisagem na União 
Europeia; considera, por conseguinte, necessário promover a manutenção da actividade 
agrícola em condições de viabilidade, a fim de travar o abandono da produção e o 
despovoamento das zonas rurais, fenómeno este que agrava ainda mais o risco de incêndios 
florestais;

16.  Recorda que a agricultura é fundamental neste contexto, na medida em que garante a
existência de economias rurais e trava a migração para as zonas urbanas, criando boas 
condições ambientais para os solos, reduzindo as emissões de carbono e contribuindo para a 
respectiva captura, melhorando a manutenção dos solos, restabelecendo o estado natural dos 
sistemas fluviais e de águas costeiras e promovendo a recuperação dos espaços naturais;

17. Recorda que as plantas absorvem o CO2 da atmosfera através da fotossíntese e produzem 
biomassa que pode ser convertida em biogás, biocombustíveis e bens industriais; que o 
aumento da utilização de produtos agrícolas na produção de produtos industriais, como 
polímeros, lubrificantes, agentes de superfície, solventes e fibras, pode igualmente 
contribuir para reduzir a dependência de fontes energéticas não renováveis;

18. Considera que há todo um grupo de culturas agrícolas energéticas que, juntamente com a 
energia eólica e solar, podem contribuir significativamente para a segurança energética da 
UE;
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19. Considera que os previsíveis efeitos negativos das alterações climáticas na produção 
agrícola exercerão uma pressão adicional na necessária manutenção da segurança alimentar, 
a qual será também agravada por um aumento demográfico de 9 mil milhões de pessoas em 
2050, o que requer um aumento correspondente da capacidade de produção da ordem dos 
70%; Assinala que todos estes aspectos evidenciam a indissolubilidade entre a segurança 
alimentar, a atenuação das alterações climáticas, as catástrofes naturais e a redução da 
pobreza;

20. Alerta para a necessidade de a futura política agrícola comum dispor de meios financeiros 
para continuar a assegurar o aprovisionamento alimentar dos Europeus e responder aos 
demais desafios que se possam colocar, no contexto da adaptação às alterações climáticas e 
da redução dos seus efeitos negativos, nomeadamente através da prevenção do impacto das 
catástrofes naturais;

21. Solicita à Comissão Europeia que examine a viabilidade da criação de um fundo de 
adaptação às alterações climáticas, no contexto das próximas Perspectivas Financeiras, 
com o objectivo de contribuir para o financiamento de medidas de prevenção das 
catástrofes naturais em sectores económicos específicos;

22. Recorda que as florestas são primordialmente importantes para a produção de madeira, 
mas também para a manutenção da biodiversidade, a prevenção de incêndios, de cheias, 
de avalanches e erosão, de gestão dos recursos de água subterrânea, de gestão da 
paisagem e de captura de carbono; entende ser premente dotar a UE de uma política 
florestal exigente, que tenha em devida conta a diversidade das florestas europeias e 
assente em conhecimentos científicos, com o objectivo de manter, proteger e adaptar as 
florestas no quadro do combate aos riscos a que se encontram expostas;  Recorda que as 
florestas são primordialmente importantes para a produção de madeira, mas também para 
a manutenção da biodiversidade, a prevenção de incêndios, de cheias, de avalanches e 
erosão, de gestão dos recursos de água subterrânea, de gestão da paisagem e de captura de 
carbono;

23. Salienta que, nos últimos anos, as secas persistentes favoreceram a proliferação de 
incêndios florestais na Europa, agravando, simultaneamente, a desertificação de um elevado 
número de regiões;

24. Exorta a Comissão Europeia a apresentar, de forma semelhante à actual directiva relativa 
às inundações, uma proposta de directiva relativa ao combate à seca, tendo em vista 
assegurar uma melhor coordenação das políticas dos Estados-Membros neste domínio e 
optimizar os instrumentos comunitários disponíveis;

25.  Considera que os incêndios florestais constituem um grave problema em muitas zonas da 
Europa e que nessas zonas devem ser adoptadas medidas destinadas a impedir densidades 
florestais elevadas e a alterar a composição da floresta; entende que deve ser dada 
preferência às espécies autóctones e às florestas mistas, a bem de uma maior resistência aos 
incêndios, tempestades e danos causados pelos insectos, observando as diferentes condições 
naturais observadas nas florestas boreais nórdicas por comparação com as florestas do sul 
da Europa; insta a Comissão a exortar os Estados-Membros a introduzirem disposições 
legais que prevejam sanções em matéria de responsabilidade civil e penam dos autores de 
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fogo posto e a coordenarem equipas de avaliação, a consultar sobre a recuperação das zonas 
afectadas, a fim de evitar actividades especulativas; 

26. Defende a criação de uma verdadeira política florestal, orientada para a melhoria da gestão 
e conservação das florestas, tendo em conta o papel fundamental que estas desempenham 
na luta contra as alterações climáticas, que têm um crescente impacto nas catástrofes 
naturais;

27.  Insta a Comissão e os Estados-Membros a incluírem no cálculo dos prémios 
agro-ambientais os custos suplementares suportados pelos agricultores, visando a adopção
de medidas de prevenção de incêndios (limpeza dos corta-fogos, remoção da vegetação 
arborícola morta, trabalho do solo ao longo do perímetro das parcelas de terra, etc.), bem 
como de medidas em matéria de escoamento das águas (limpeza de valas de recepção e 
canais);

28. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a encorajarem a aplicação de boas práticas 
agrícolas, que em alguns Estados-Membros já permitiram reduzir para metade a infiltração 
de fertilizantes azotados, sem reduzir a produção agrícola;

29.  Recorda que as catástrofes naturais envolvem frequentemente a água, não só sob a forma 
de cheias – muitas vezes relacionadas com um planeamento inadequado –, geada, granizo e 
contaminação das bacias hidrográficas, mas também devido à sua escassez, que pode causar 
mudanças significativas, como a desertificação de zonas extensas no sul e sudeste da 
Europa;

30.  Convida a Comissão a apresentar um relatório sobre a aplicação, nos Estados-Membros, 
dos artigos 70.º e 71.º da legislação relativa ao "exame de saúde" em matéria de seguro 
contra riscos e fundos mutualistas; insta a Comissão a apresentar uma proposta relativa a 
um sistema europeu comum susceptível de mais bem abordar os riscos e a instabilidade dos 
rendimentos dos agricultores relacionados com catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem; salienta que esse sistema terá de ser mais ambicioso do que o actual modelo, a fim 
de evitar uma multiplicidade de diferentes regimes de seguro na UE, que gera enormes 
desequilíbrios entre os rendimentos dos agricultores;

31. Considera urgente que um sistema de compensação mínima no que se refere a catástrofes 
naturais ou provocadas pelo homem seja igualmente acessível a todos os agricultores 
europeus, denunciando a inexequibilidade do n.º 8 do artigo 11 do Regulamento (EC) 
n.º 1857/2006 da Comissão1, dada a disparidade dos sistemas de seguros disponíveis nos 
vários Estados-Membros, recomendando, ainda, que a componente de promoção das 
medidas de prevenção seja privilegiada no contexto do cálculo dos prémios dos seguros 
agrícolas;

32.  Recorda que os regimes de seguros estão previstos no âmbito da caixa âmbar da OMC e 
que os nossos parceiros comerciais, como os Estados Unidos ("Counter-Cyclical 
Programme" e "Disaster Assistance Programmes"), os utilizam sistematicamente para
garantir os rendimentos das explorações agrícolas e silvícolas e como forma de compensar 
os efeitos das catástrofes naturais e as perdas de rendimentos causadas pela instabilidade 

                                               
1 JO L 358, de 16.12.2006, p. 3
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dos mercados; 

33. Remete para as já existentes estratégias de redução dos riscos, como, por exemplo, as 
estratégias internas ou orientadas para o mercado; recorda que esse tipo de estratégias de 
diversificação, adaptação da produção, alteração da rotação das culturas, métodos de 
cultivo que contribuem para a conservação dos solos e para a conservação da água, 
mercados de futuros, políticas de seguros e contratos são primordiais e devem ser 
complementados com instrumentos de acompanhamento;

34. Convida a Comissão a fomentar o intercâmbio de boas práticas entre os Estados-Membros 
em matéria de prevenção de catástrofes provocadas pelo homem e solicita aos 
Estados-Membros que assegurem que as autoridades regionais recebam formação em 
matéria de gestão de catástrofes;  

35. Considera que cumpre criar um quadro financeiro apropriado para responder a catástrofes e 
que a melhor maneira de o articular consistiria no recurso ao Fundo de Solidariedade, a 
política de desenvolvimento rural, a política regional, o Sétimo Programa-Quadro, os 
auxílios estatais, o programa “Forest Focus” e os programas Life+; exorta à utilização 
parcial de fundos especiais, fora do âmbito da PAC, para medidas privadas de prevenção, 
nomeadamente medidas de adaptação das florestas às alterações climáticas e 
correspondentes actividades de investigação, reflorestação, protecção das zonas húmidas e 
ecossistemas conexos, monitorização da erosão e sedimentação nas vias fluviais e 
utilizações alternativas para a recuperação de solos de alto risco; exorta, ainda, a que a 
prevenção e a intervenção e informação do público sejam adequadamente incluídas nas 
próximas perspectivas financeiras; 

36. Assinala a necessidade de reforço das medidas de prevenção de todos os tipos de 
catástrofe natural, estabelecendo, para o efeito, orientações estratégicas conjuntas que 
permitam melhorar a coordenação entre os Estados-Membros, bem como uma maior 
operabilidade e coordenação entre os diversos instrumentos comunitários (Fundos 
Estruturais, Fundo de Solidariedade, mecanismos de resposta rápida e instrumento de 
preparação para catástrofes graves);

37. Insta a Comissão a mobilizar o Fundo de Solidariedade da União Europeia de uma forma 
tão flexível quanto possível e a assim proceder sem demora, a fim de prestar assistência 
às vítimas de catástrofes naturais, e apela à adopção de critérios mais transparentes;

38. Exorta a Comissão a simplificar e acelerar o processo, tendo em conta as estimativas 
iniciais dos prejuízos directos para o país atingido por uma catástrofe, para que o Fundo de 
Solidariedade da EU propicie um máximo de eficácia;

39. Solicita que o âmbito do Fundo Social Europeu seja alargado, de modo a incluir a definição 
de "catástrofe" enquanto evento destrutivo de grandes proporções na origem de graves 
prejuízos à população e ao ambiente, incluindo as catástrofes de evolução lenta, como as 
secas; entende que, nestes casos, a adopção de medidas de emergência que imponham o 
racionamento de água pela administração central ou regional deverá desencadear a 
intervenção do Fundo Social Europeu;
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40. Recomenda o alargamento do âmbito do Fundo de Solidariedade da EU, de modo a cobrir 
os prejuízos para agricultura e as florestas;

41. Considera que as operações elegíveis enunciadas no artigo 4.º do Fundo de Solidariedade 
da União Europeia (FSUE) são demasiado restritivas e não contemplam outras situações da 
mesma natureza, designadamente as secas; considera, neste contexto e não obstante não ser 
exequível que as principais vítimas (pessoas singulares e explorações) recebam ajudas 
directas, que se deveria introduzir uma nova cláusula mais flexível no FSUE que viabilize a 
concessão de ajudas indirectas;

42. Exorta à introdução de uma nova categoria no Fundo de Solidariedade da União Europeia, 
relativa a ‘outras operações de interesse público, destinadas a restaurar a vida social e 
económica das populações e/ou áreas afectadas’, de forma a incluir acontecimentos com 
consequências para a propriedade privada, que, sendo de inquestionável importância para o 
bem-estar geral, funcionam como se de propriedade pública se tratasse;

43. Entende que, no contexto do estabelecimento dos limiares de elegibilidade, é vital ter em 
conta a dimensão regional, caso contrário as regiões confrontadas com catástrofes muito 
graves poderiam ver-se excluídas pelo facto de o limiar fixado para o Estado-Membro no 
seu conjunto não ter sido atingido; é seu entender que importa ter igualmente em 
consideração a situação específica das regiões periféricas e isoladas, nomeadamente as 
regiões insulares e ultraperiféricas;

44. Considera que, no contexto do estabelecimento dos limiares referidos no n.º 15, devem ser 
igualmente tidas em conta todas as regiões rurais com desvantagens naturais específicas e 
as zonas abandonadas, a fim de criar incentivos que obviem ao abandono dessas zonas;

45. Insta a Comissão a apoiar a reconstrução das regiões agrícolas que tenham sofrido 
prejuízos graves, visando o relançamento dos esforços de criação de postos de trabalho, e 
a tomar as medidas adequadas para compensar os custos sociais inerentes à perda de 
postos de trabalho e outras fontes de rendimento no sector agrícola.
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