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Alteração 1
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 1

Projecto de parecer Alteração

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 homem, 
nomeadamente, inundações, tempestades, 
secas, sismos, fogos florestais, 
temperaturas extremas, erupções 
vulcânicas, avalanches, derrocadas e 
catástrofes tecnológicas e industriais;

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;
–––––––––––––
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.

Or. el

Alteração 2
Cecilia Wikström

Projecto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

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

Or. en

Alteração 3
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 5

Projecto de parecer Alteração

5. 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;

5. 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;

Or. el

Alteração 4
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 11-A (novo)
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Projecto de parecer Alteração

11-A. Salienta ser necessário conferir 
uma protecção especial a grupos 
vulneráveis da população, como sejam as 
crianças, as pessoas deficientes e as 
pessoas com necessidades especiais, que 
requerem uma protecção e um tratamento 
específicos no quadro de medidas de
prevenção e de reconstrução em caso de 
catástrofes naturais ou provocadas pelo 
Homem;

Or. el

Alteração 5
Cecilia Wikström

Projecto de parecer
N.º 15

Projecto de parecer Alteração

15. Apoia a criação de um "Observatório 
das Catástrofes" na União Europeia; 
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 comunitário, de forma 
a permitir aos Estados-Membros partilhar a 
informação relativa a capacidades de 
protecção civil e recursos médicos 
nacionais;

15. 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 comunitário, 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;

Or. en
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Alteração 6
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 15

Projecto de parecer Alteração

15. Apoia a criação de um "Observatório 
das Catástrofes" na União Europeia; 
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 comunitário, de forma 
a permitir aos Estados-Membros partilhar a 
informação relativa a capacidades de 
protecção civil e recursos médicos 
nacionais;

15. Apoia a criação de um "Observatório 
das Catástrofes" na União Europeia; 
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 comunitário, a fim de 
realizar estudos comparativos e 
determinar as eventuais consequências 
das catástrofes a nível transfronteiras; de 
forma a permitir aos Estados-Membros 
partilhar a informação relativa a 
capacidades de protecção civil e recursos 
médicos nacionais;

Or. el

Alteração 7
Cornelia Ernst

Projecto de parecer
N.º 15-A (novo)

Projecto de parecer Alteração

15-A. 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;
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Or. en

Alteração 8
Cecilia Wikström

Projecto de parecer
N.º 16

Projecto de parecer Alteração

16. Considera que deveria existir um 
mecanismo sólido de coordenação 
transversal a fim de assegurar a difusão das 
melhores práticas;

16. 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;

Or. en

Alteração 9
Cecilia Wikström

Projecto de parecer
N.º 18

Projecto de parecer Alteração

18. Lamenta que importantes mecanismos 
financeiros da UE, como o Instrumento 
Financeiro de Protecção Civil, não 
disponham de recursos que lhes permitam 
dar um contributo pleno no campo da 
prevenção; está firmemente convencido, 
atento o aumento da frequência e da 
magnitude das catástrofes, da necessidade 
de se alargarem imediatamente, sem 
procedimentos burocráticos, as 
possibilidades de financiamento de acções 
na UE e em países terceiros;

18. 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;

Or. en
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Alteração 10
Cecilia Wikström

Projecto de parecer
N.º 19

Projecto de parecer Alteração

19. Recomenda a criação de um 
instrumento financeiro específico para a 
prevenção de catástrofes que
complemente 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;

19. 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;

Or. en

Alteração 11
Cecilia Wikström

Projecto de parecer
N.º 20

Projecto de parecer Alteração

20. 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 desenvolverem uma 
cooperação reforçada na área da prevenção 
de catástrofes e uma abordagem holística 
com vista a incrementar a eficácia da 
política comunitária em matéria de gestão 
de catástrofes;

20. 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 desenvolverem uma 
cooperação reforçada na área da prevenção 
de catástrofes e uma abordagem holística 
com vista a incrementar a eficácia da 
política comunitária em matéria de gestão 
de catástrofes; saúda, por isso, as medidas 
já adoptadas pelo Conselho tendo em vista 
a criação de um quadro comunitário em 
matéria de prevenção de catástrofes e de 
incêndios florestais;

Or. en
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Alteração 12
Georgios Papanikolaou

Projecto de parecer
N.º 22

Projecto de parecer Alteração

22. 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.

22. 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 salienta que é importante 
informar o grande público, a nível 
nacional e a nível europeu, e melhorar a 
formação em matéria de gestão de
catástrofes tendo em vista sensibilizar os 
cidadãos, designadamente desde a mais 
tenra idade, e de os encorajar a prestar o 
seu apoio voluntário.

Or. el


