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Pergunta com pedido de resposta oral O-xxxxxx/2011
à Comissão
Artigo 115.º do Regimento
João Ferreira 
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Assunto: Prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo Homem

Na sua Comunicação de 23 de Fevereiro de 2009 intitulada “Abordagem comunitária sobre a 
prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo Homem”(COM(2009)0082), a 
Comissão comprometeu-se a:

- elaborar, em 2009, um inventário dos instrumentos da UE existentes capazes de apoiar 
actividades de prevenção de catástrofes, avaliando o seu grau de utilização e 
identificando eventuais deficiências na sua cobertura;

- elaborar um catálogo das medidas de prevenção e convidar os Estados-Membros a 
avaliarem a possibilidade de melhorar a integração da prevenção de catástrofes na 
programação operacional nacional dos financiamentos da UE;

- criar um inventário completo das fontes de informação existentes relacionadas com 
catástrofes;

- realizar um estudo sobre as práticas actuais relativamente à cartografia dos perigos e 
riscos nos Estados-Membros e, com base no mesmo, criar linhas de orientação da UE em 
matéria de cartografia dos perigos e riscos, com incidência nas catástrofes naturais que 
possam ter impactos transfronteiriços, acontecimentos excepcionais e catástrofes de 
grandes dimensões.

No que diz respeito aos dois primeiros pontos acima enumerados, a Comissão informou 
(pergunta E-0424/10) que, em finais de Junho de 2010, deveria ficar concluído um relatório 
sobre o estudo realizado ao longo de seis meses e iniciado no final de 2009.

Relativamente ao terceiro ponto, a Comissão informou (pergunta E-0425/10) que as 
conclusões preliminares do trabalho realizado serão integradas num relatório de Novembro de 
2010 que irá ser publicado pela AEA.

No que diz respeito ao quarto ponto, a Comissão informou (pergunta E-0423/10) que, antes 
do fim de 2010, irá criar as referidas linhas de orientação.

Poderá a Comissão informar sobre os resultados do trabalho realizado nestes domínios até à 
data? Quais as acções específicas que a Comissão levou ou vai levar a cabo para pôr em 
prática as recomendações constantes do relatório sobre a "Abordagem comunitária sobre a 
prevenção de catástrofes naturais ou provocadas pelo Homem", aprovado pelo Parlamento 
Europeu em Setembro de 2010?
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