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SUGESTÕES

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 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 homem; recorda que todos os Estados-Membros e países candidatos estão 
sujeitos à ocorrência de catástrofes naturais e provocadas pelo homem1, nomeadamente, 
inundações, tempestades, secas, tsunamis, sismos2, fogos florestais, temperaturas 
extremas, erupções vulcânicas, avalanches, derrocadas e catástrofes tecnológicas e 
industriais, erosão dos solos, aluimentos de terras, contaminação do subsolo e dos lençóis 
freáticos e poluição dos mares, lagos e rios;

2. Salienta que, no quadro da aplicação da abordagem da União, importa não perder de vista 
que os Estados-Membros são assolados por catástrofes de diferentes tipos que requerem, 
por conseguinte, medidas diferentes;

3. Salienta que, embora se possam dever a muitas causas, as catástrofes nem sempre são 
exclusivamente imputáveis a fenómenos naturais extremos, sendo a sua ocorrência amiúde 
propiciada por uma relação desadequada do homem com o meio físico que o rodeia e
provocada por acidentes tecnológicos e industriais susceptíveis de acarretar a libertação de 
agentes químicos, biológicos, radiológicos ou nucleares perigosos, que produzem graves 
efeitos sobre a saúde, as culturas agrícolas, as infra-estruturas ou os animais;

4. Apoia as grandes linhas da abordagem da União; lamenta, porém, que as anteriores 
propostas do Parlamento Europeu ainda não tenham sido ainda plenamente implementas, 
o que entrava a aplicação de uma estratégia consolidada da União em matéria de 
prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem;

5. Entende que a comunicação da Comissão relativa à prevenção de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem deve suscitar um debate político entre as instituições da UE e as 
diversas partes interessadas, incluindo ONG e outras entidades da sociedade civil;

6. Verifica que as catástrofes naturais ou provocadas pelo homem surtem consequências 
muito nefastas para a economia das regiões, na medida em que afectam as infra-estruturas, 
o emprego, o património natural e cultural, o ambiente e o turismo e o desenvolvimento 
económico e social de cada país; propõe que, no âmbito da configuração do novo Serviço 
Europeu de Acção Externa e do Quadro Financeiro Plurianual para o período de 
2014-2020, as prioridades para uma política externa e de segurança coerente englobem a 
abordagem da União em matéria de prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem, incluindo um mecanismo adequado de afectação de ajuda humanitária em 
momentos de crise, tanto na UE como em países terceiros;

                                               
1 Trata-se de uma lista indicativa e não exaustiva de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, o que 
significa que outros tipos de catástrofes naturais ou de origem humana que não aparecem no presente parecer 
podem figurar na referida lista.
2 Resolução do Parlamento Europeu, de 14 de Novembro de 2007, sobre o impacto dos sismos a nível regional.
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7. Salienta a importância da nova cláusula de solidariedade prevista no artigo 222.º do TFUE 
para assegurar o desenvolvimento de acções de socorro por todos os meios e uma 
coordenação eficaz entre os Estados-Membros na eventualidade de uma catástrofe natural 
ou provocada pelo homem;

8. Destaca a esse propósito a importância de assegurar a participação do Comité Permanente 
para a Cooperação Operacional em matéria de Segurança Interna (COSI), previsto no 
artigo 71.º do TFUE e instituído pela Decisão 2010/131/UE do Conselho, de 25 de 
Fevereiro de 2010, que cria o Comité Permanente para a Cooperação Operacional em 
matéria de Segurança Interna1; chama a atenção, todavia, para o facto de o COSI não ser 
um órgão legislativo e não dever ter prerrogativas legislativas ou quase-legislativas; 
manifesta a sua profunda preocupação perante a ausência de supervisão por parte do 
Parlamento Europeu e dos parlamentos nacionais e exige que o Parlamento Europeu e os 
parlamentos nacionais sejam conveniente e devidamente informados sobre as actividades 
do COSI, por forma a assegurar a necessária supervisão democrática;

9. Entende que o COSI deve prestar apoio interoperável em todas as fases (prevenção, 
resposta e recuperação) de mobilização dos instrumentos aplicáveis em situações de 
catástrofe natural ou provocada pelo homem e que o seu enquadramento operacional deve 
reflectir todas as áreas que deve abarcar (cooperação policial e aduaneira, fronteiras 
externas, segurança interna e catástrofes), em conformidade com a estratégia de segurança 
interna da UE;

10. Frisa que urge consagrar o princípio de não discriminação em sede de prestação de ajuda; 
observa que a assistência deve ser prestada em função das necessidades, sem
discriminação por motivos de raça, cor da pele, género, língua, religião, convicções 
políticas ou outras, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outros atributos 
dos beneficiários;

11. Recorda que as situações de catástrofe e de emergência implicam riscos para os direitos 
humanos fundamentais; apela a uma monitorização eficaz das acções de socorro a fim de 
assegurar o respeito dos direitos humanos fundamentais, incluindo a aplicação de uma 
série de medidas de prevenção de violência física e sexual, abusos psicológicos, tráfico de 
seres humanos, imigração forçada e condutas criminosas;

12. Salienta que, na sequência de catástrofes naturais ou de origem humana, as mulheres 
acabam frequentemente por se encontrar na linha da frente, pelo facto de a sua 
sobrevivência estar mais dependente do que a dos homens de recursos naturais 
ameaçados; insta a Comissão a adoptar estratégias sensíveis à dimensão de género na 
resposta às necessidades humanas de segurança e a crises ambientais e humanitárias 
resultantes de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem;

13. Frisa que as catástrofes naturais ou provocadas pelo homem podem causar graves danos, 
como recentemente se viu na sequência da erupção vulcânica na Islândia, a nível da 
economia e de infra-estruturas essenciais, incluindo as de serviços públicos básicos, 
comunicações e transportes; exorta a Comissão a definir prioridades claras no domínio da 
assistência a países atingidos por catástrofes, como a planificação dos locais e das

                                               
1 JO L 52 de 3.3.2010, p. 50.
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estruturas de acolhimento, o fornecimento de água potável em quantidade suficiente e a 
garantia de condições de salubridade;

14. Frisa que a eficácia das operações de protecção civil depende de factores específicos 
determinantes, como a prevenção, a participação e o envolvimento activos de todos, a 
prontidão e os mecanismos de resposta, recuperação e reconstrução;

15. Chama a atenção para a necessidade de estabelecer sistemas de alerta precoce e forças de 
intervenção rápida, que devem ser acompanhados por programas de formação e projectos 
de sensibilização da opinião pública;

16. Salienta a importância de dispor de uma compilação exaustiva de dados e informações 
relativos aos riscos e custos das catástrofes e assegurar o seu intercâmbio a nível da UE, 
de forma a permitir aos Estados-Membros partilhar a informação relativa a capacidades de 
protecção civil e recursos médicos nacionais; entende também que é necessário utilizar e 
desenvolver as estruturas existentes, nomeadamente o Centro de Informação e Vigilância, 
em vez de criar novas estruturas;           

17. Salienta que os problemas ambientais, causados e agravados pelas alterações climáticas, 
são actualmente responsáveis por um aumento de migrações forçadas, razão pela qual 
deseja chamar a atenção para a correlação cada vez mais estreita entre requerentes de asilo 
e zonas afectadas por degradação ambiental; solicita que os “refugiados do clima” 
beneficiem de uma maior protecção e de melhores condições de reinstalação;

18. Considera que deveria existir um mecanismo sólido de coordenação transversal a fim de 
assegurar a difusão das melhores práticas susceptíveis de melhorar a cooperação em 
termos de grau de preparação, reacção e reconstrução;

19. Observa que o acesso a assistência médica nas primeiras horas após a ocorrência de uma 
catástrofe é um factor vital; é de opinião que se deve atribuir prioridade à prestação de 
cuidados médico-cirúrgicos de emergência aos sobreviventes feridos, à mitigação do risco 
de surtos de doenças transmissíveis, ao apoio psicossocial às pessoas vítimas de perdas e 
traumas graves ou que se encontrem em condições de vida ou sociais críticas, assim como
ao apoio destinado a assegurar a alimentação adequada de lactentes e crianças de tenra 
idade e gerir a malnutrição;

20. Considera que importantes mecanismos financeiros da UE, como o Instrumento 
Financeiro de Protecção Civil, deveriam, atento o aumento da frequência e da magnitude 
das catástrofes, orientar-se, em maior escala, para medidas preventivas e que é necessário 
alargar imediatamente, sem procedimentos burocráticos, as possibilidades de 
financiamento de acções na UE e em países terceiros;

21. Considera que o financiamento que se destina a complementar os esforços nacionais de 
protecção, em primeiro lugar, das pessoas, mas também do ambiente e dos bens, incluindo 
o património cultural, na eventualidade de catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem, deve ser gerido pelos instrumentos financeiros existentes;

22. Entende que a cooperação em situações de catástrofe representa um valor acrescentado 
claro; apela, por isso, aos Estados-Membros e às instituições da UE no sentido de 
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desenvolverem uma cooperação reforçada na área da prevenção de catástrofes e uma 
abordagem holística com vista a incrementar a eficácia da política da UE em matéria de 
gestão de catástrofes; saúda, por isso, as medidas já adoptadas pelo Conselho tendo em 
vista a criação de um quadro da União em matéria de prevenção de catástrofes e de 
incêndios florestais;

23. Assinala a importância de garantir uma supervisão eficaz e democrática das actividades de 
segurança; salienta o envolvimento acrescido do Parlamento Europeu na definição das 
políticas de segurança na sequência da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, o que 
significa que é essencial uma consulta efectiva ao longo de todas as fases do processo;

24. Chama a atenção para a importância da prevenção e antecipação de catástrofes naturais e 
provocadas pelo homem, bem como da atenuação do seu impacto potencial, tendo em 
vista a adopção de uma estratégia baseada numa abordagem pró-activa e assente na 
recolha de informação; salienta que, para o efeito, é fundamental assegurar a 
conformidade da legislação nacional dos Estados-Membros com as normas básicas de 
segurança a observar, por exemplo, no sector da construção.
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