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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. Realça o papel-chave desempenhado pelas autoridades regionais e locais no ciclo de 
gestão das catástrofes; manifesta a sua firme convicção de que o envolvimento dessas 
autoridades na concepção e implementação de estratégias para a prevenção de catástrofes 
naturais constitui a melhor forma de garantir a adopção das soluções mais eficazes e 
funcionais; sublinha ainda a importância da consulta e da participação das partes 
interessadas públicas e privadas neste processo;

2. É da opinião de que apenas será possível fazer progressos reais em matéria de prevenção 
de catástrofes mediante a elaboração de uma estratégia comum e através de acções 
coordenadas entre os diferentes sectores e actores envolvidos no ciclo de gestão de 
catástrofes naturais; insta os Estados-Membros a trabalhar no sentido de promover a 
cooperação neste sentido a nível nacional, regional e local;

3. Salienta que os efeitos das catástrofes naturais não respeitam as fronteiras formais e 
administrativas das regiões e dos Estados-Membros; considera que, por este motivo, a 
identificação das zonas de maior risco deve ser acompanhada do estabelecimento de 
objectivos prioritários e mecanismos de cooperação naquelas zonas; exorta as regiões a 
consolidar as redes de cooperação territorial já existentes, a fim de desenvolver uma 
cooperação que se concentre mais especificamente na prevenção de catástrofes naturais; 
está convencido de que as macro-regiões, que cooperam numa base funcional 
independente das fronteiras administrativas, podem tornar-se plataformas eficazes para a 
cooperação em matéria de prevenção de catástrofes;

4. Apoia a iniciativa da Comissão destinada a avaliar a possibilidade de melhorar a 
integração da prevenção de catástrofes nos programas operacionais para o período 
2007-2013, e insta os Estados-Membros a recorrer aos fundos estruturais atribuídos 
directamente a medidas de prevenção de riscos, de forma a que as acções neste domínio 
sejam empreendidas atempadamente durante o actual período de programação; relembra, 
contudo, que é necessário coordenar as acções neste quadro;

5. Considera que o financiamento de infra-estruturas no âmbito dos fundos estruturais 
durante os próximos períodos de programação deve estar subordinado à adopção de
medidas específicas em conformidade com as normas em matéria de prevenção de 
catástrofes.


