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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 serão 
aprovadas; 

2. Insta a Comissão a diligenciar no sentido de uma participação adicional da UE em termos 
de recursos e capacidades face às situações de catástrofe ocorridas dentro da União 
Europeia, que afectam directamente os seus cidadãos e, involuntariamente, os seus 
contribuintes;

3. 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;

4. Apoia os esforços realizados pela Comissão para incluir, desde o início, a vertente de 
prevenção na sua 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, através da política de coesão, de estratégias de prevenção de 
riscos a nível territorial; 

5. Sublinha o papel fundamental desempenhado pelas autoridades regionais e locais, que se 
encontram na linha da frente em situações de catástrofe e cuja participação pode potenciar 
a visibilidade da UE junto dos seus cidadãos;

6. Destaca a importância do compromisso assumido pela UE 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.


