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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional 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. Convida a Comissão a ter em conta, aquando da elaboração da resposta europeia a 
situações de catástrofe, a cláusula de solidariedade e as medidas de execução que devem 
ser aprovadas com urgência e que assegurarão uma resposta mais eficaz e coerente a 
catástrofes dentro e fora da União Europeia;

2. Salienta que as actuais disposições de coordenação "ad hoc" não podem garantir uma 
assistência adequada e suficiente em caso de catástrofe e considera que há margem para 
melhorar a eficácia, eficiência, coerência e visibilidade globais da assistência prestada; 
considera que é necessário mudar para um sistema de planeamento prospectivo, com a 
preparação de cenários de referência para os principais tipos de catástrofes, dentro e fora 
da União, identificar os recursos disponíveis e necessários, e determinar a forma como 
serão utilizados; considera que é igualmente importante identificar as deficiências de 
recursos e clarificar exactamente como a UE pode contribuir para os esforços dos 
Estados-Membros para melhorar a sua preparação; considera que a utilização mais eficaz 
dos recursos existentes evitará a criação de encargos financeiros e administrativos 
adicionais, especialmente no contexto da administração regional e local;

3. Apoia a proposta da Comissão de criar uma Capacidade Europeia de Resposta de 
Emergência, incluindo modalidades com vista a garantir a disponibilidade mais previsível 
de meios essenciais dos Estados-Membros, nomeadamente através da criação dum 
agrupamento de meios previamente identificados, disponíveis em tempos de resposta 
previamente acordados e mobilizados pelos Estados-Membros ao abrigo dum 
compromisso voluntário com vista a disponibilizar voluntariamente esses meios para 
operações europeias de assistência em caso de catástrofe dentro e fora da União a nível 
nacional, regional e local; entende que desta forma - ao prestar assistência às pessoas 
vítimas de catástrofes naturais como grandes incêndios, inundações, terramotos, erupções 
vulcânicas, ciclones e maremotos, bem como acidentes no mar, marés negras ou riscos 
nucleares - a mais valia europeia das intervenções da UE será fortemente incrementada;

4. Insta a Comissão a diligenciar no sentido de uma participação da UE em termos de 
fornecimento de recursos, capacidades e coordenação relacionados com as catástrofes 
ocorridas na UE, que afectam directamente os seus cidadãos e, portanto, os seus 
contribuintes;

5. Neste contexto, reitera o seu apelo para que a União faça uso de recursos existentes, como 
o Fundo de Solidariedade da UE; exorta a Comissão a apresentar uma nova proposta que 
permita aumentar a flexibilidade e simplificar as normas administrativas do Fundo de 
Solidariedade da UE, tendo em mente o seu objectivo original de permitir, mediante 
decisões rápidas, autorizar e mobilizar, com o máximo de brevidade, recursos financeiros 
específicos; considera que essa simplificação dos procedimentos administrativos iria 
acelerar os pagamentos do Fundo de Solidariedade e assim assegurar que aqueles que 
deles necessitam recebem os pagamentos imediatamente;
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6. Considera que é fundamental utilizar plena e atempadamente os recursos financeiros 
disponíveis, bem como simplificar todos os procedimentos administrativos necessários 
para mobilizar esses recursos; considera também que é imperativo tomar medidas para 
assegurar que o auxílio humanitário de emergência chega sem demora às pessoas 
afectadas por catástrofes; 

7. Lembra que o Tratado de Lisboa introduziu o conceito de coesão territorial e tornou o 
âmbito do princípio da subsidiariedade extensivo às autoridades regionais e locais; 
entende que, nestas condições, qualquer avaliação de uma resposta europeia a catástrofes 
deve ter em conta o papel crucial que estas autoridades desempenham no ciclo de gestão 
de catástrofes, nomeadamente devido ao facto de, em numerosos Estados-Membros, o 
poder legislativo ser exercido a nível local ou regional; insta a Comissão a identificar 
formas novas e inovadoras de prestação de apoio directo às autoridades regionais e locais;

8. Apoia os esforços realizados pela Comissão para incluir, desde o início, a vertente de 
prevenção nas disposições de resposta a situações de catástrofe; sublinha, por conseguinte, 
que as autoridades regionais e locais desempenham um papel-chave na prevenção de 
catástrofes mediante a implementação de estratégias de prevenção de riscos a nível 
territorial, incluindo intervenções conjuntas envolvendo equipas de vários países; 

9. Salienta que determinadas zonas - como é o caso das zonas costeiras, insulares e de 
montanha - são extremamente vulneráveis em razão da sua situação geográfica e insta a 
que seja prestada especial atenção a estas zonas;

10. Considera que uma abordagem integrada de todos os perigos que englobe prevenção de 
catástrofes (incluindo atenuação e redução dos riscos), preparação, resposta e recuperação 
constitui a estratégia mais eficaz para fazer face a situações de catástrofe; considera que a 
prevenção constitui uma das formas mais eficazes de assegurar protecção e de reduzir os 
efeitos e o impacto das catástrofes, para além de permitir economias; nesse contexto, 
solicita o incremento da formação na prevenção de catástrofes, investimentos na 
prevenção de catástrofes e das alterações climáticas, políticas de prevenção mais eficazes 
e legislação adequada no domínio da gestão dos recursos hídricos e da gestão eficaz dos 
riscos, bem como um controlo cuidadoso da aplicação a nível regional e local da directiva 
relativa às inundações, que irá desempenhar um papel determinante na futura prevenção 
de catástrofes em zonas vulneráveis a inundações;

11. Considera que deve ser dada uma atenção especial às regiões ultraperiféricas e aos países 
e territórios ultramarinos e também ao papel que a sua situação geográfica pode 
desempenhar com vista a facilitar a prestação de auxílio aos países afectados na sua 
proximidade e aumentar ainda mais a capacidade de resposta europeia; 

12. Sublinha o papel fundamental desempenhado pelas autoridades regionais e locais, que se 
encontram na linha da frente em situações de catástrofe, principalmente catástrofes 
transfronteiriças, e cuja participação pode potenciar a visibilidade da UE junto dos seus 
cidadãos; em consequência, insta a Comissão a assegurar que os Estados-Membros
envolvem desde cedo as suas autoridades regionais e locais na definição da resposta a 
catástrofes, apoiando-se no modelo de governação a vários níveis aplicado na área da 
política de coesão através de uma estratégia de comunicação que seja vantajosa para todos 
os intervenientes no mecanismo de resposta;
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13. Destaca a importância do compromisso assumido pela UE de realizar o intercâmbio de 
boas práticas e de apoiar as medidas tomadas pelos Estados-Membros, especialmente 
quando vários Estados-Membros são atingidos pela mesma catástrofe; advoga, por 
conseguinte, a utilização da valiosa experiência adquirida neste domínio, através de 
projectos realizados no passado ao abrigo da iniciativa comunitária INTERREG.

14. Considera que é fundamental explorar melhor as oportunidades oferecidas no âmbito do 
Objectivo Cooperação Territorial Europeia; considera, neste contexto, que os 
agrupamentos europeus de cooperação territorial (AECT) podem constituir um 
instrumento importante para reforçar a cooperação transnacional, transfronteiriça e inter-
regional, mesmo com países que não são membros da União Europeia; considera que o 
desenvolvimento da cooperação inter-regional, para além das fronteiras nacionais, 
demonstra que as regiões dão um contributo inestimável quando é necessário prestar 
assistência rápida em matéria de protecção civil; entende que esta frutuosa cooperação 
comporta igualmente o objectivo comum de definir um mapa dos riscos e avaliar as 
ameaças potenciais e entende que é neste domínio que a UE pode prestar um contributo 
precioso e visível para uma cooperação ainda mais efectiva e eficaz, principalmente 
através do reforço da sua coordenação;

15. Nota que as regiões europeias situadas nas fronteiras da União podem ser afectadas por 
catástrofes ocorridas em regiões pertencentes a países terceiros, onde qualquer intervenção 
é ainda mais difícil; propõe o desenvolvimento de medidas específicas com vista a apoiar 
estas regiões e que se preste atenção às catástrofes causadas por seres humanos ou por 
acidentes industriais, que exigem estratégias diferentes; 

16. Salienta que, no Ano Europeu do Voluntariado, teria valor simbólico e valeria a pena 
apoiar os países que procuram promover essas actividades e organizações;

17. Solicita uma estratégia de comunicação abrangente, envolvendo todas as instituições da 
UE e os Estados-Membros e promovendo o seu papel na prevenção e gestão de 
catástrofes, a fim de melhorar a visibilidade global das acções europeias;
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