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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre "Reforçar a capacidade de resposta europeia a situações de catástrofe: papel da 
protecção civil e da ajuda humanitária"
(2011/2023(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 196.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), que estipula que "a União incentiva a cooperação entre os Estados-Membros a 
fim de reforçar a eficácia dos sistemas de prevenção das catástrofes naturais ou de origem 
humana e de protecção contra as mesmas",

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Reforçar a capacidade de resposta europeia a situações de catástrofe: papel da 
protecção civil e da ajuda humanitária", de 26 de Outubro de 2010 (COM(2010)0600),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, de 5 
de Março de 2008, intitulada "Reforçar a capacidade de resposta da União às catástrofes" 
(COM(2008)0130),

– Tendo em conta o relatório de Michel Barnier intitulado "Para uma força europeia de 
Protecção Civil: Europe Aid", publicado em Maio de 2006,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho de 14 de Dezembro de 2010 que aplaudem os 
objectivos descritos na Comunicação da Comissão de 26 de Outubro de 2010, visando 
uma resposta europeia às catástrofes que seja mais previsível, eficaz, eficiente, coerente e 
visível,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de Dezembro de 2007, que convidam a 
Comissão a utilizar da melhor forma possível o Mecanismo de Protecção Civil da 
Comunidade e a reforçar a cooperação entre os Estados-Membros, 

– Tendo em conta a Decisão 2007/162/CE, Euratom, do Conselho, de 5 de Março de 2007, 
que institui um Instrumento Financeiro para a Protecção Civil1 e a Decisão 2007/779/CE 
do Conselho, de 8 de Novembro de 2007, que altera a Decisão 2001/792/CE do 
Conselho, de 23 de Outubro de 2001, que estabelece um Mecanismo Comunitário no 
domínio da Protecção Civil2,

– Tendo em conta as suas resoluções de 14 de Dezembro de 2010 sobre a criação de uma 
capacidade de resposta rápida da UE3, de 10 de Fevereiro de 2010 sobre o recente 
terramoto no Haiti4, de 16 de Setembro de 2009 sobre os incêndios florestais no Verão de 
20095, de 19 de Junho de 2008 sobre o reforço da capacidade de resposta da União 

                                               
1 JO L 71 de 10.3.2007, p. 9.
2 JO L 314 de 1.12.2007, p. 9.
3 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0465.
4 JO C 341 E de 16.12.2010, p. 5.
5 JO C 224 E de 19.8.2010, p. 1.
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Europeia às catástrofes1 e de 4 de Setembro de 2007 sobre as catástrofes naturais do 
Verão de 20072,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Desenvolvimento, da Comissão dos Assuntos 
Externos e da Comissão do Desenvolvimento Regional (A7-0000/2011),

A. Considerando que se registou um aumento dramático do número e da gravidade das 
catástrofes naturais e de origem humana que afectam a União e os seus cidadãos, bem 
como outros países e regiões em todo o mundo, como ficou tragicamente demonstrado 
pela recente grande catástrofe ocorrida no Japão, que foi atingido por uma combinação de 
terramoto, tsunami e desastre nuclear, com um aumento correspondente da perda de vidas 
humanas, dos prejuízos económicos, sociais e ambientais e dos danos causados ao 
património cultural,

B. Considerando que as recentes tragédias, nomeadamente o terramoto do Haiti e as cheias 
do Paquistão, demonstraram que os principais instrumentos de que a UE dispõe para dar 
resposta às catástrofes (ajuda humanitária e Mecanismo de Protecção Civil da UE) 
cumpriram bem a função a que se destinam, dadas as circunstâncias, mas que poderiam 
ser melhorados em termos de eficácia, eficiência, coerência e visibilidade da ajuda global 
da UE,

C. Considerando que várias modalidades relativas a meios previamente identificados dos 
Estados-Membros e a meios financiados pela UE foram testadas com êxito através de 
acções-piloto iniciadas pelo Parlamento Europeu3,

D. Considerando que o Parlamento Europeu tem instado repetidamente a Comissão a 
apresentar propostas legislativas sobre a criação de uma Força de Protecção Civil da UE, 
como a descrita no relatório Barnier de 2006, respeitando plenamente o princípio da 
subsidiariedade e completando assim os esforços dos Estados-Membros, nos termos do 
artigo 196.º do TFUE,

E. Considerando que a coordenação, coerência e comunicação imediatas a nível da UE e com 
os actores internacionais são fundamentais, que a duplicação de esforços e as 
sobreposições devem ser evitadas e que o tipo certo de ajuda deve chegar rapidamente às 
populações afectadas,

F. Considerando que a coordenação política deve ser assegurada a nível da UE, tendo em 
vista os respectivos papéis institucionais, sem prejudicar ou atrasar as operações de 
resposta a situações de catástrofe, e que essa coordenação deve assentar nos mecanismos 
já existentes, sem criar estruturas novas; considerando que a coordenação operacional e 
política da resposta europeia a situações de catástrofe deve manter a sua autonomia,

                                               
1 JO C 286 E de 27.11.2009, p. 15.
2 JO C 187 E de 24.7.2008, p. 55.
3 Nomeadamente o projecto-piloto que visa reforçar a cooperação entre os Estados-Membros no combate aos 
incêndios florestais (2008) e a acção preparatória sobre uma capacidade de resposta rápida da UE (2008-2010).
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G. Considerando que uma abordagem integrada "todos os riscos", que combina prevenção de 
catástrofes (incluindo mitigação e redução do risco), preparação, resposta e recuperação, 
constitui a estratégia mais eficaz para lidar com catástrofes,

1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada "Reforçar a capacidade de resposta europeia a situações de catástrofe: papel da 
protecção civil e da ajuda humanitária" e os seus objectivos; acentua que as propostas 
apresentadas na comunicação devem ser examinadas mais em pormenor para satisfazer as 
expectativas de uma resposta europeia reforçada, eficaz, pouco onerosa e visível;

2. Destaca a necessidade de simplificar o funcionamento da actual resposta europeia a 
situações de catástrofe e optimizar os recursos disponíveis para o bem comum, e encoraja 
os Estados-Membros a contribuir, garantindo assim a solidariedade europeia;

3. Apoia a necessidade de uma mudança qualitativa da actual coordenação ad hoc para um 
sistema previsível e previamente planeado no âmbito do Mecanismo de Protecção Civil da 
UE, baseado em meios previamente identificados e disponíveis para utilização imediata 
em operações da UE de assistência em caso de catástrofe;

4. Insta mais uma vez a Comissão a apresentar, tão rapidamente quanto possível, propostas 
referentes ao estabelecimento de uma Força de Protecção Civil da UE baseada no 
Mecanismo de Protecção Civil da UE, a fim de que a União possa reunir os meios 
necessários para a prestação imediata de ajuda humanitária de emergência às vítimas;

5. Acorda em que a resposta europeia a situações de catástrofe deve assentar numa 
Capacidade Europeia de Resposta de Emergência, através do reforço do Mecanismo 
Europeu de Protecção Civil com base nos meios de emergência previamente identificados, 
e portanto previsíveis, dos Estados-Membros, e num Centro Europeu de Resposta a 
Emergências, enquanto pedras basilares da estratégia delineada na comunicação de 26 de 
Outubro de 2010; salienta que estes desenvolvimentos devem seguir uma abordagem 
"todos os riscos", que reúna todos os intervenientes relevantes para uma acção concertada, 
e devem explorar as sinergias entre as várias ferramentas e instrumentos existentes;

6. Reafirma o respeito do princípio da subsidiariedade no que se refere à capacidade dos 
Estados-Membros para utilizar os seus meios, especialmente em caso de necessidades 
nacionais contraditórias;

Capacidade Europeia de Resposta de Emergência 

7. Considera que o agrupamento de meios previamente identificados, disponibilizados numa 
base voluntária para intervenções da UE de assistência em caso de catástrofe, tanto dentro 
como fora da União, constituirá o núcleo da capacidade de assistência da UE, que poderá 
ser complementada por ofertas adicionais ad hoc por parte dos Estados-Membros; 
recomenda que seja previsto um regime de incentivos com vista a permitir que os 
Estados-Membros invistam capacidades suficientes na reserva voluntária sem aumentarem 
as suas despesas globais;

8. Afirma que os meios financiados pela UE e geridos pelos Estados-Membros também 
devem  complementar os meios dos Estados-Membros disponíveis para operações de 
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assistência; nota que devem assentar em modelos desenvolvidos através de acções-piloto 
testadas com êxito em situações de emergência recentes, tanto dentro como fora da 
Europa;

9. Solicita à Comissão que, em conjunto com os Estados-Membros, identifique as lacunas 
existentes em termos de capacidades. A criação de meios a nível da UE deve ser tida em 
conta, evitando qualquer tipo de concorrência e/ou sobreposição com os meios nacionais, 
a fim de colmatar as lacunas existentes em termos de capacidades nos casos em que 
poderiam dar origem a poupanças significativas para a UE em geral ou permitir o acesso a 
meios que não estão disponíveis para os Estados-Membros que actuem isoladamente, 
oferecendo assim um bom modelo para a repartição de encargos;

10. Considera que o planeamento antecipado e a preparação das operações através do 
desenvolvimento de cenários de referência, a elaboração de mapas dos meios dos 
Estados-Membros potencialmente disponíveis para utilização em operações da UE de 
assistência em caso de catástrofe e o planeamento de contingência são elementos-chave de 
uma resposta melhorada da UE a catástrofes e essenciais para a rápida mobilização e uma 
resposta adequada imediata a cada situação de emergência; insta a Comissão e os 
Estados-Membros a implementar estas medidas de imediato e sem prejuízo de outras 
acções;

Centro Europeu de Resposta a Emergências

11. Acolhe com agrado a decisão da Comissão de fundir o Centro de Informação e Vigilância 
(MIC) e o gabinete de crise do Serviço de Ajuda Humanitária ECHO com vista a criar um 
Centro de Resposta a Emergências genuíno, que funcione em permanência como 
plataforma de planeamento e coordenação operacional, pois considera-a um passo na 
direcção certa; insta a Comissão a reforçar o Centro para permitir que sirva de eixo 
fundamental para a coordenação rápida e eficaz de toda a ajuda europeia em espécie, bem 
como das contribuições financeiras de ajuda humanitária; estipula que deve funcionar 
como ponto de entrada único para os pedidos de assistência relacionados com todos os 
tipos de catástrofes naturais e de origem humana, a fim de permitir uma resposta coerente 
por parte da UE;

12. Apela a uma fusão eficaz do gabinete de crise do ECHO e do Centro de Informação e 
Vigilância (MIC), inclusive do ponto de vista financeiro;

13. Exorta a Comissão a coordenar as acções em caso de emergência, simplificando e 
optimizando o serviço universal existente e o número de emergência 112;

14. Insiste em que as decisões relativas à mobilização de meios da reserva comum sejam 
tomadas rapidamente pelo Centro de Resposta a Emergências, juntamente com os 
Estados-Membros, com vista a assegurar uma assistência imediata e eficaz às vítimas e a 
evitar atrasos, duplicações e sobreposições;

15. Apela a uma coordenação política, tendo em vista os respectivos papéis institucionais da 
Comissão Europeia, da Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e a Política de 
Segurança e do Serviço Europeu para a Acção Externa (SEAE), responsáveis pelos 
aspectos políticos da Política Externa e de Segurança Comum, sem prejudicar ou atrasar 
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as operações de assistência; solicita, portanto, à Comissão e ao SEAE que desenvolvam 
modalidades de organização do trabalho no que se refere à coordenação das questões 
relacionadas com a resposta da UE a situações de catástrofe;

Logística e transportes

16. Solicita a adopção de modalidades logísticas, incluindo as equipas de assistência técnica e 
de apoio (TAST) polivalentes, financiadas pela UE, que podem apoiar quaisquer agentes e 
equipas da UE ou dos Estados-Membros no terreno, nomeadamente em casos de 
destruição da infra-estrutura local;

17. Solicita transportes melhorados, reforçados, com uma melhor relação custo/eficácia e bem 
coordenados para a assistência em espécie aos locais de catástrofes, especialmente através 
de procedimentos racionalizados e simplificados, de uma maior taxa de co-financiamento 
e da introdução de novas formas de permitir o acesso a capacidades de transporte 
adicionais, eventualmente por meio de contratos-quadro;

Comunicação, visibilidade, formação, investigação

18. Solicita uma estratégia de comunicação abrangente, envolvendo todas as instituições da 
UE e os Estados-Membros, que melhore a visibilidade global das acções europeias;

19. Solicita a formação regular de todos os peritos envolvidos no reforço da 
interoperabilidade dos diferentes meios, bem como mais investigação e uma análise mais 
aprofundada das lacunas potenciais ou identificadas;

20. Convida a Comissão a apresentar propostas legislativas ambiciosas neste sentido, o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, até ao final de 2011;

20. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Vivemos numa época em que ocorrem cada vez mais catástrofes. No ano passado, a 
Europa enfrentou uma série de catástrofes particularmente graves, incluindo inundações 
repentinas e em grande escala, fortes tempestades e incêndios florestais, para não falar na 
nuvem de cinzas vulcânicas após a erupção do vulcão Eyjafjallajökull na Islândia. 
Também fora da Europa se registaram algumas catástrofes bastante graves, que causaram 
um número elevado de baixas e uma enorme destruição, nomeadamente o sismo do Haiti e 
as cheias do Paquistão. O derrame de petróleo mais devastador de que há registo ocorreu 
no Golfo do México após a explosão da plataforma de prospecção "Deepwater Horizon", 
e o Sahel foi atingido por secas extremas. Agora o mundo é abalado pelos acontecimentos 
dramáticos no Japão, atingido por uma combinação de violento sismo, tsunami e desastre 
nuclear.

A nível mundial, o número de catástrofes registadas num só ano quintuplicou nos últimos 
35 anos, elevando-se a quase 400 na actualidade. Nos últimos 20 anos, as catástrofes 
registadas na Europa mataram quase 90 000 pessoas, afectaram mais de 29 milhões e 
causaram 211 mil milhões de euros em perdas económicas.

No contexto do recente aumento dramático de catástrofes naturais e de origem humana, 
tanto dentro como fora da União Europeia, a relatora apela a uma maior eficiência em 
todas as etapas do ciclo europeu de gestão de catástrofes, incluindo a prevenção, 
preparação, resposta e recuperação, bem como a uma optimização dos recursos 
económicos em tempos de austeridade. Esta abordagem é apoiada de forma esmagadora 
por cerca de 90 % dos cidadãos europeus, que esperam que a UE faça mais para ajudar o 
seu país em caso de catástrofe, enquanto uma percentagem idêntica apoia a acção 
humanitária da UE fora do seu território. Este objectivo reflecte-se igualmente no Tratado 
de Lisboa, que introduz novas bases jurídicas para a protecção civil e a ajuda humanitária 
com vista a assegurar uma resposta rápida e eficaz às catástrofes ocorridas dentro e fora da 
UE.

Uma vez que o presente relatório foca a resposta a situações de catástrofe, a relatora 
gostaria de salientar que a resposta deve ser reforçada através da identificação prévia dos 
meios disponíveis nos Estados-Membros e colocados à disposição do Mecanismo Europeu 
de Protecção Civil numa base voluntária. Esta medida constituiria um avanço importante 
em relação à actual resposta ad hoc a situações de catástrofe, no sentido de um 
planeamento antecipado através do desenvolvimento de cenários de referência, da 
elaboração de mapas dos meios dos Estados-Membros e do planeamento de contingência. 

Além disso, a relatora defende uma simplificação do Mecanismo Europeu de Protecção 
Civil, que considera demasiado burocrático. Neste contexto, aplaude a fusão do MIC e do 
gabinete de crise do ECHO, bem como a criação de um Centro de Resposta a 
Emergências genuíno, que funcione em permanência, e que, em concertação com os 
Estados-Membros, tome decisões sobre os meios a mobilizar em caso de catástrofe, com 
vista a assegurar uma assistência imediata e eficaz às vítimas. 

A fim de reforçar ainda mais a resposta europeia a situações de catástrofe, a relatora insta 
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a Comissão a apresentar, tão rapidamente quanto possível, uma proposta referente ao 
estabelecimento de uma Força de Protecção Civil da UE baseada no Centro de Resposta a 
Emergências.

Outro ponto fundamental é a necessidade de uma melhor coordenação entre todos os 
intervenientes para evitar sobreposições e a duplicação de esforços, quer a nível político 
quer operacional, pois cada qual deve funcionar de maneira autónoma para não obstruir a 
prestação de ajuda rápida e eficaz às vítimas da catástrofe. 

Por último, a relatora gostaria de acentuar que é importante que todos os 
Estados-Membros contribuam, num espírito de solidariedade europeia, para a resposta 
europeia a situações de catástrofe. Um regime de incentivos destinado a permitir que os 
Estados-Membros invistam capacidades suficientes na reserva voluntária, sem 
aumentarem as suas despesas globais, poderia promover as ofertas. Por outras palavras, a 
utilização dos recursos disponíveis nos Estados-Membros deveria ser optimizada para o 
bem comum, evitando a duplicação de estruturas, esforços ou despesas.


