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Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 33
Título

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO CONSELHO REGULAMENTO DO CONSELHO
que institui um instrumento de preparação e 
de resposta rápida para emergências graves

que institui um instrumento de protecção 
civil e preparação para emergências graves
(Esta alteração aplica-se a todo o texto; se 
for aprovada, serão necessárias adaptações 
técnicas em todo o texto)

Or. de

Justificação

O título inicial permitira um financiamento indiferenciado e não consequente. Se se pretende 
obter uma mais valia para a Comunidade e os Estados-Membros, é razoável limitar o 
instrumento de protecção civil e preparação contra emergências graves.
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Alteração apresentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Alteração 34
Título

Proposta de REGULAMENTO DO 
CONSELHO que institui um instrumento de 
preparação e de resposta rápida para 
emergências graves

Proposta de REGULAMENTO DO 
CONSELHO que institui um instrumento de 
previsão, de prevenção e de resposta rápida 
para emergências graves

Or. it

Justificação

O instrumento deveria incluir tanto a previsão como a prevenção de catástrofes naturais e de 
origem humana. Trata-se de elementos essenciais com vista a uma acção eficaz de protecção 
civil.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola e Vittorio Prodi

Alteração 35
Considerando 2 bis (novo)

(2 bis) A gestão e utilização das terras  
constituem uma parte importante das 
políticas e planos para a prevenção e 
atenuação de catástrofes. Por tal motivo, os 
planos e as políticas deverão aplicar 
abordagens integradas de gestão dos 
recursos ambientais e naturais que incluam 
a redução do risco de catástrofes, tais como 
a gestão integrada das cheias e das 
florestas, a gestão adequada das zonas 
húmidas e outros ecossistemas frágeis, bem 
como a avaliação de risco nas zonas 
urbanas.

Or. en

Justificação

Salientar e reforçar o carácter central das preocupações ambientais na gestão de catástrofes 
tornou-se uma prioridade decisiva, que exige uma boa gestão dos recursos naturais, como 
instrumento destinado a prevenir catástrofes ou a atenuar os seus efeitos sobre as pessoas, as 
respectivas habitações e meios de subsistência.



AM\594594PT.doc 3/36 PE 365.136v02-00

PT

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola e Vittorio Prodi

Alteração 36
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) As regiões isoladas e ultraperiféricas 
da União possuem características e 
necessidades específicas, devido às suas 
particularidades geográficas, territoriais e 
socioeconómicas, que podem ter efeitos 
negativos e dificultar a prestação de ajuda 
e de meios de intervenção, bem como gerar 
necessidades especiais em caso de 
emergência grave.

Or. en

Justificação

As regiões ultraperiféricas ou isoladas exigem maior atenção no âmbito dos vários 
mecanismos e instrumentos comunitários.

Alteração apresentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Alteração 37
Considerando 3

(3) É necessário criar um instrumento de 
preparação e de resposta rápida que permita 
acções de assistência financeira, a fim de 
contribuir para o aumento da eficácia dos 
sistemas de preparação e de resposta a 
emergências graves, em especial no contexto 
da Decisão 2001/792/CE. 

(3) É necessário criar um instrumento de 
previsão, de prevenção e de resposta rápida 
que permita acções de assistência financeira, 
a fim de contribuir para o aumento da
eficácia dos sistemas de preparação e de 
resposta a emergências graves, em especial 
no contexto da Decisão 2001/792/CE. 

Or. it

Justificação

Modificação em consequência da alteração do título.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 38
Considerando 4

(4) O instrumento será uma expressão (4) O instrumento será uma expressão 
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visível da solidariedade comunitária para 
com os países afectados por emergências 
graves, facilitando a concessão de 
assistência mútua através da mobilização 
dos meios de intervenção dos 
Estados-Membros.

visível da solidariedade comunitária para 
com os países afectados por emergências 
graves, facilitando a concessão de 
assistência mútua através da mobilização 
dos meios de intervenção dos 
Estados-Membros. No entanto só será 
utilizado se os meios do(s) Estado(s) 
afectado(s) não forem claramente 
suficientes para fazer face às 
consequências, designadamente quando, 
tratando-se de medidas de preparação, se 
reconheça a existência de uma mais valia 
para a Comunidade.

Or. de

Justificação

Antes de recorrer ao instrumento comunitário há que ter a certeza de que os meios nacionais 
não são suficientes ou de que as medidas financiadas pela Comunidade apresentam uma 
clara mais valia para a Comunidade.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 39
Considerando 4

(4) O instrumento será uma expressão 
visível da solidariedade comunitária para 
com os países afectados por emergências 
graves, facilitando a concessão de 
assistência mútua através da mobilização 
dos meios de intervenção dos Estados-
Membros.

(4) O instrumento será uma expressão 
visível da solidariedade comunitária para 
com os países que enfrentam emergências 
graves em consequência de catástrofes 
naturais, industriais ou tecnológicas, 
incluindo a poluição marinha, ou de actos 
de terrorismo verificados no interior ou no 
exterior da União, facilitando a concessão 
de assistência mútua através da mobilização 
dos meios de intervenção dos Estados-
Membros.

Or. en

Justificação

Salientar e reforçar o carácter central das preocupações ambientais na gestão de catástrofes 
tornou-se uma prioridade decisiva, que exige uma boa gestão dos recursos naturais, como 
instrumento destinado a prevenir catástrofes ou a atenuar os seus efeitos sobre as pessoas, as 
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respectivas habitações e meios de subsistência.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 40
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Tendo em conta as conclusões do 
Conselho sobre o aperfeiçoamento das 
capacidades de protecção civil europeias1  
-------------------
1 JO C 304, de 1.12.2005, p. 1

Or. el

Justificação

É essencial que o instrumento abranja as acções de criação de redes entre os sistemas de 
alerta e informação rápidos.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 41
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) O instrumento deverá poder ser 
utilizado para acções tanto dentro como 
fora do território da União Europeia, por 
razões de solidariedade ou para auxiliar 
cidadãos da UE que se encontrem em 
perigo em países terceiros. 

Or. sv

Justificação

Na medida em que muitos cidadãos da UE viajam para fora da UE, correm o risco de 
também ser afectados quando ocorrem acidentes graves fora da UE.
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Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 42
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) As acções comunitárias não deverão 
eximir das suas responsabilidades os 
terceiros que, com base no "princípio do 
poluidor-pagador", sejam responsáveis em 
primeira instância pelos prejuízos que 
causaram.

Or. en

Justificação

O princípio do "poluidor-pagador" exige que os operadores sejam responsabilizados pelo 
prejuízo que causaram.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola e Vittorio Prodi

Alteração 43
Considerando 4 ter (novo)

(4 ter) É necessário reforçar a cooperação 
para melhorar a eficácia das bases de 
dados sobre os recursos e as capacidades 
militares relevantes para as operações de 
protecção civil em resposta a catástrofes 
naturais ou de origem humana.

Or. en

Justificação

É necessário recorrer a todos os meios e capacidades disponíveis para melhorar as 
operações da UE.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola e Vittorio Prodi

Alteração 44
Considerando 4 quater (novo)

(4 quater) Para facilitar e garantir uma 
melhor prevenção, preparação e resposta a 
emergências graves, é necessário realizar 
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amplas campanhas de informação, bem 
como iniciativas de educação e 
sensibilização dirigidas ao público e, em 
especial, aos jovens, tendo por objectivo 
aumentar o grau de autoprotecção e as 
medidas de precaução a adoptar em caso de 
catástrofe.

Or. en

Justificação

As medidas de protecção civil devem ser integradas em programas educativos e campanhas 
de sensibilização, a fim de promover uma maior consciencialização da necessidade de 
prevenção, preparação e resposta a acidentes graves, bem como de garantir a participação 
da sociedade civil em acções de prevenção e de resposta. 

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola e Vittorio Prodi

Alteração 45
Considerando 4 quinquies (novo)

(4 quinquies) Os voluntários representam 
um elemento valioso na gestão de 
catástrofes, desempenham um papel 
importante nas actividades relacionadas 
com a protecção civil e fornecem uma vasta 
diversidade de serviços a nível do 
planeamento e da resposta a emergências 
graves, tanto na qualidade de membros de 
uma organização voluntária como a título 
individual.

Or. en

Justificação

A capacidade de uma comunidade para recuperar dos efeitos devastadores de uma catástrofe 
exige que os cidadãos planifiquem e participem activamente na preparação. Os voluntários 
podem prestar serviços vitais na ausência dos operadores de emergência, cuja chegada pode 
ser retardada por uma catástrofe de vastas proporções. 
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 46
Considerando 5

(5) As emergências graves podem resultar de 
catástrofes naturais, industriais e 
tecnológicas, bem como de actos de 
terrorismo.

(5) As emergências graves podem resultar de 
catástrofes de origem espacial, naturais, 
industriais e tecnológicas, bem como de 
actos de terrorismo. 

Or. pl

Justificação

No início do século XX, centenas de hectares de floresta foram destruídos na Sibéria central 
pelo meteorito de Tunguska. Os efeitos da explosão foram registados em observatórios 
meteorológicos de toda a Rússia e mesmo em Washington. Na sequência da explosão 
levantou-se uma nuvem de pó gigantesca de 20 km de altura. Na Europa, o céu nocturno 
esteve iluminado durante vários dias após a explosão. Daí a necessidade de também tomar 
em consideração este tipo de ameaça.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 47
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) Quando o instrumento é utilizado 
para acções fora dos limites territoriais da 
União Europeia é importante que estas 
sejam coordenadas pelas Nações Unidas.

Or. sv

Justificação

Actualmente, a ONU dispõe de um sistema operacional de apoio aos países afectados por 
catástrofes e acidentes graves. Para evitar a duplicação de trabalhos e tirar partido de todos 
os recursos existentes, o instrumento de preparação e de resposta rápida da UE deve ser 
concertado com os seus equivalentes no âmbito da ONU. Este considerando decorre de uma 
alteração ao artigo 8º.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 48
Considerando 6
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(6) Este instrumento deverá ainda 
contribuir para a preparação da 
Comunidade e para a sua capacidade de 
resposta rápida aos efeitos das emergências 
graves para a saúde pública, sem porém 
afectar as acções e medidas previstas na 
Decisão [….]/2005 do Parlamento Europeu 
e do Conselho que institui um programa de 
acção comunitário no domínio da saúde e 
da protecção dos consumidores 
(2007/2013).

Suprimido

Or. de

Justificação

As catástrofes têm quase sempre implicações para a saúde das pessoas afectadas, pelo que 
não se justifica fazer-lhes aqui uma referência expressa. Alargar o instrumento à saúde 
pública em geral seria ir longe demais e envolveria obrigações que transcendem em muito as 
possibilidades do presente regulamento.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 49
Considerando 10

(10) A participação de países terceiros deve 
ser possível, na medida em que permitirá 
aumentar a eficiência e a eficácia do 
funcionamento do instrumento.

(10) A participação de países terceiros deve 
ser possível, na medida em que as 
emergências graves em países terceiros 
podem ter consequências tremendas para 
os Estados-Membros da UE e, além disso, 
permitirá aumentar a eficiência e a eficácia 
do funcionamento do instrumento.

Or. de

Justificação

As emergências graves ocorridas em Estados limítrofes da UE também podem ter 
repercussões nos Estados-Membros da UE.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 50
Considerando 11 bis (novo)
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(11 bis) A fim de permitir uma aplicação 
eficaz deste regulamento, cabe à Comissão, 
em relação com os Estados-Membros, 
proceder, o mais depressa possível, a um 
inventário exacto dos meios existentes no 
seio da UE em matéria de protecção civil 
(homens, materiais, etc.).

Or. fr

Justificação

A fim de poder mobilizar os meios para enfrentar uma catástrofe, é importante conhecer 
previamente o material existente e as forças humanas que podem ser mobilizadas.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 51
Considerando 12

(12) Devem ser adoptadas disposições 
apropriadas para garantir um seguimento 
adequado da execução das acções que 
recebam assistência financeira ao abrigo do 
instrumento.

(12) Devem ser adoptadas disposições 
apropriadas para garantir um seguimento 
adequado da execução das acções que 
recebam assistência financeira ao abrigo do 
instrumento. É exigida a máxima 
transparência na execução da assistência 
financeira comunitária, bem como um 
controlo adequado da utilização dos 
recursos.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a iniciativa europeia sobre transparência, lançada em Março de 2005, 
para reforçar a responsabilidade e a transparência das instituições da UE.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 52
Artigo 1, parágrafo 1

O presente regulamento institui, para o 
período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de 
Dezembro de 2013, um instrumento de 

O presente regulamento institui, para o 
período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de 
Dezembro de 2013, um instrumento de 
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preparação e de resposta rápida, a seguir 
designado por “o instrumento”, destinado a 
apoiar e a complementar os esforços dos 
Estados-Membros no sentido de proteger as 
pessoas, o ambiente e a propriedade em caso 
de emergência grave.

prevenção, de preparação e de resposta 
rápida, a seguir designado por “o 
instrumento”, destinado a apoiar e a 
complementar os esforços dos Estados-
Membros no sentido de proteger as pessoas, 
a saúde pública, o ambiente, a propriedade e 
o património cultural em caso de 
emergência grave.

Or. en

Justificação

Na sequência da alteração do título.

Alteração apresentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Alteração 53
Artigo 1, parágrafo 1

O presente regulamento institui, para o 
período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de 
Dezembro de 2013, um instrumento de 
preparação e de resposta rápida, a seguir 
designado por “o instrumento”, destinado a 
apoiar e a complementar os esforços dos 
Estados-Membros no sentido de proteger as 
pessoas, o ambiente e a propriedade em caso 
de emergência grave.

O presente regulamento institui, para o 
período de 1 de Janeiro de 2007 a 31 de 
Dezembro de 2013, um instrumento de 
previsão, de prevenção e de resposta rápida, 
a seguir designado por “o instrumento”, 
destinado a apoiar e a complementar os 
esforços dos Estados-Membros no sentido 
de proteger as pessoas, o ambiente e a 
propriedade em caso de emergência grave.

Or. it

Justificação

Modificação em consequência da alteração do título. 

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 54
Artigo 1, parágrafo 2

Define as regras aplicáveis à concessão de 
assistência financeira ao abrigo do 
instrumento para acções destinadas a 
aumentar o grau de preparação da 

Define as regras aplicáveis à concessão de 
assistência financeira ao abrigo do 
instrumento para acções destinadas a 
aumentar o grau de preparação da 



PE 365.136v02-00 12/36 AM\594594PT.doc

PT

Comunidade para as emergências graves. Comunidade para reagir a emergências 
graves.

Or. de

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 55
Artigo 1, parágrafo 2

Define as regras aplicáveis à concessão de 
assistência financeira ao abrigo do 
instrumento para acções destinadas a 
aumentar o grau de preparação da 
Comunidade para as emergências graves.

Define as regras aplicáveis à concessão de 
assistência financeira e técnica ao abrigo do 
instrumento para acções destinadas a 
aumentar a capacidade de prevenção de 
riscos e o grau de preparação da 
Comunidade para as emergências graves.

Or. en

Justificação

A assistência técnica encontra-se prevista no artigo 10º.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 56
Artigo 1, parágrafo 3

Prevê ainda, em especial, a possibilidade de 
assistência financeira em caso de emergência 
grave, de forma a facilitar uma resposta 
rápida e eficaz nessa eventualidade. 

Prevê ainda, em especial, a possibilidade de 
assistência financeira a acções de protecção 
civil e respectiva preparação, de forma a 
facilitar uma resposta rápida e eficaz a 
emergências graves. 

Or. de

Justificação

Só através de uma formulação clara se poderá ter a certeza de que são financiadas medidas 
bem orientadas, que representam uma mais valia para a Comunidade e visam a optimização 
das medidas depois de emergências graves.



AM\594594PT.doc 13/36 PE 365.136v02-00

PT

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 57
Artigo 2, nº 1

1. O presente regulamento será aplicável à 
preparação para emergências graves, 
independentemente da sua natureza.

1. O presente regulamento será aplicável à 
prevenção, preparação e resposta rápida a 
todas as formas de emergências graves, 
definidas no ponto 1 do artigo 3º, tanto no 
interior como no exterior da Comunidade, 
dedicando especial atenção aos aspectos de 
saúde pública.

Será igualmente aplicável à gestão das 
consequências imediatas dessas emergências 
graves, no território da Comunidade e dos 
países que participam no mecanismo 
comunitário estabelecido pela Decisão 
2001/792.

Será igualmente aplicável à gestão das 
consequências imediatas dessas emergências 
graves, no território e no exterior da 
Comunidade.

Será ainda aplicável à preparação e à 
resposta rápida aos efeitos das emergências 
graves sobre a saúde pública.

Or. en

Justificação

A Comunidade deverá ser capaz de mostrar solidariedade com os países terceiros, 
respondendo a situações de emergência no território destes. Por tal motivo, deverá ser 
incluída no âmbito de aplicação do instrumento uma resposta rápida a emergências graves 
no exterior da UE.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 58
Artigo 2, nº 1, parágrafo 1

O presente regulamento será aplicável à 
preparação para emergências graves, 
independentemente da sua natureza.

O presente regulamento será aplicável à 
preparação de acções de protecção civil em 
caso de emergência grave, 
independentemente da sua natureza.

Or. de

Justificação

A preparação para emergências graves é demasiado abrangente, não podendo ser coberta 
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pelo presente instrumento.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 59
Artigo 3, ponto 1

(1) “emergência grave”, qualquer situação 
que tenha ou que possa ter um impacto 
adverso sobre as pessoas, a propriedade ou o 
ambiente e que possa resultar num pedido 
de assistência;

(1) “emergência grave”, qualquer 
acontecimento ou situação que tenha ou que 
possa ter um impacto adverso sobre as 
pessoas, a saúde pública, a propriedade, o 
património cultural ou o ambiente em 
resultado de catástrofes naturais, 
industriais ou tecnológicas, incluindo a 
poluição marinha, ou de actos de 
terrorismo;

Or. en

Justificação

A definição proposta é demasiado vaga. A nova definição reflecte melhor o conteúdo do 
regulamento.

Alteração apresentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Alteração 60
Artigo 3, ponto 1

(1) “emergência grave”, qualquer situação 
que tenha ou que possa ter um impacto 
adverso sobre as pessoas, a propriedade ou o 
ambiente e que possa resultar num pedido de 
assistência;

(1) “emergência grave”, qualquer situação 
que tenha ou que possa ter um impacto 
adverso sobre as pessoas, a propriedade ou o 
ambiente e que possa resultar num pedido de 
assistência na sequência de catástrofes 
naturais ou resultantes de acção humana.

Or. it

Justificação

É conveniente definir melhor as causas de "emergência grave".
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Alteração apresentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Alteração 61
Artigo 3, ponto 1 bis (novo)

(1 bis) "previsão", conjunto das actividades 
orientadas para o estudo e determinação 
das causas dos fenómenos das catástrofes, 
a identificação dos riscos e a determinação 
das zonas territoriais mais vulneráveis e 
expostas a esses mesmos riscos. 

Or. it

Justificação

A previsão é uma actividade fundamental para enfrentar eficazmente as catástrofes naturais.

Alteração apresentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Alteração 62
Artigo 3, ponto 2

(2) “resposta rápida”, qualquer acção tomada 
durante ou após uma emergência grave a fim 
de dar resposta às suas consequências 
imediatas;

(2) “resposta rápida”, qualquer acção tomada 
durante ou após uma emergência grave a fim 
de dar resposta às suas consequências 
imediatas e reduzir a dimensão dos danos;

Or. it

Justificação

Considera-se indispensável distinguir entre a gestão da emergência e a adopção de todas as 
iniciativas imediatas com vista a conter a dimensão dos danos causados a pessoas e objectos.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 63
Artigo 3, ponto 2

(2) “resposta rápida”, qualquer acção 
tomada durante ou após uma emergência 
grave a fim de dar resposta às suas 
consequências imediatas; 

(2) “acção de protecção civil”, qualquer 
acção tomada durante ou após uma 
emergência grave a fim de dar resposta às 
suas consequências imediatas;
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Or. de

Justificação

Os conceitos "crise" e "resposta rápida" já se encontram referidos noutras partes e não 
deveriam ser equiparados a uma acção de protecção civil.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 64
Artigo 3, ponto 3

(3) “preparação”, qualquer acção realizada 
antecipadamente para garantir a eficácia da 
resposta rápida. 

(3) “preparação”, qualquer acção realizada 
antecipadamente para garantir a eficácia de 
uma acção de protecção civil. 

Or. de

Justificação

Os conceitos "crise" e "resposta rápida" já se encontram referidos noutras partes e não 
deveriam ser equiparados a uma acção de protecção civil.

Alteração apresentada por Sebastiano (Nello) Musumeci

Alteração 65
Artigo 3, ponto 3

(3) “preparação”, qualquer acção realizada 
antecipadamente para garantir a eficácia da 
resposta rápida. 

(3) “prevenção”, qualquer acção realizada 
antecipadamente para garantir a eficácia da 
resposta rápida. 

Or. it

Justificação

Não basta garantir uma resposta eficaz; torna-se necessário tentar neutralizar a emergência.
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Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 66
Artigo 3, ponto 3 bis (novo)

(3 bis) “inventário”: recenseamento dos 
meios materiais e humanos existentes no 
seio da UE em matéria de protecção civil. 
Este inventário é actualizado regularmente 
pela Comissão.

Or. fr

Justificação

A fim de poder mobilizar os meios para enfrentar uma catástrofe, é importante conhecer 
previamente o material existente e as forças humanas que podem ser mobilizadas.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 67
Artigo 3 bis (novo)

Artigo 3º bis
Regiões remotas

O presente regulamento proporcionará 
assistência adequada e equitativa a todas as 
zonas, garantindo que os cidadãos 
residentes em regiões ultraperiféricas, 
isoladas, insulares ou remotas, de difícil 
acesso, gozem de um nível de segurança 
semelhante ao existente noutras regiões da 
União. Para aquelas regiões, deverão estar 
disponíveis equipas de intervenção 
especializadas.

Or. en

Justificação

Deverá ser dedicada atenção especial às regiões isoladas e ultraperiféricas, onde as 
condições geográficas geram problemas graves quando são constituídas e colocadas no 
terreno equipas de intervenção.,
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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 68
Artigo 4, parte introdutória

Serão elegíveis para assistência financeira ao 
abrigo do instrumento as seguintes acções:

Serão elegíveis para assistência financeira ao 
abrigo do instrumento as seguintes acções 
realizadas dentro e fora do território da 
União Europeia:

Or. sv

Justificação

Os conceitos "crise" e "resposta rápida" já se encontram referidos noutras partes e não 
deveriam ser equiparados a uma acção de protecção civil.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 69
Artigo 4, ponto 1

(1) estudos, inquéritos, modelação, criação 
de cenários e planos de emergência;

(1) estudos, inquéritos, modelação, criação 
de cenários de acções de protecção civil e 
planos de emergência;

Or. de

Justificação

De um modo geral, as capacidades nacionais não devem ser financiadas pelo instrumento. Só 
poderão ser financiados os meios e as acções supraestatais que representem uma mais valia 
para a Comunidade.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 70
Artigo 4, ponto 2

(2) assistência à criação de capacidades; (2) assistência à criação de capacidades 
supraestatais;
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Or. de

Justificação

De um modo geral, as capacidades nacionais não devem ser financiadas pelo instrumento. Só 
poderão ser financiados os meios e as acções supraestatais que representem uma mais valia 
para a Comunidade.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 71
Artigo 4, ponto 2

(2) assistência à criação de capacidades; (2) assistência à criação de capacidades e de 
coordenação das acções;

Or. fr

Justificação

Uma das chaves do êxito deste regulamento é a coordenação das acções.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 72
Artigo 4, ponto 3

(3) formação, exercícios, seminários, 
intercâmbio de pessoal e de peritos;

(3) formação, exercícios, seminários, 
intercâmbio de pessoal e de peritos entre 
Estados-Membros;

Or. de

Justificação

De um modo geral, as capacidades nacionais não devem ser financiadas pelo instrumento. Só 
poderão ser financiados os meios e as acções supraestatais que representem uma mais valia 
para a Comunidade.
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Alteração apresentada por Evangelia Tzampazi e Dimitrios Papadimoulis

Alteração 73
Artigo 4, ponto 3 bis (novo)

(3 bis) formação específica do pessoal que 
participará nas acções no âmbito da 
prevenção, da intervenção rápida e da 
preparação para emergências graves, tendo 
em vista responder melhor às necessidades 
particulares das pessoas portadoras de 
deficiência;

Or. el

Justificação

As pessoas que participam nas acções de prevenção, de intervenção rápida e de preparação 
para emergências graves devem conhecer as necessidades particulares (a nível de 
comunicação, meios de deslocação, etc.) das várias categorias de pessoas portadoras de 
deficiência, a fim de melhor executarem a sua missão. A formação do pessoal deverá incluir 
temas relacionados com as particularidades das pessoas portadoras de deficiência. 

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 74
Artigo 4, ponto 5

(5) transferência de tecnologias; (5) transferência de conhecimentos, de 
tecnologias, bem como de competências 
especializadas e intercâmbio de 
experiências adquiridas e melhores 
práticas;

Or. en

Justificação

Visa completar as acções elegíveis previstas no regulamento.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 75
Artigo 4, ponto 6
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(6) acções de sensibilização e divulgação; (6) acções de sensibilização e divulgação, 
nomeadamente para apelar à vigilância de 
todos;

Or. fr

Justificação

As catástrofes associadas aos incêndios têm quase sempre origem humana. Assim, um apelo 
à vigilância, acompanhado de informações sobre as penas passíveis, constitui um meio de 
prevenção não negligenciável.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 76
Artigo 4, ponto 6

(6) acções de sensibilização e divulgação; Suprimido

Or. nl

Justificação

Utilizar o orçamento deste instrumento para financiar acções de divulgação não faz sentido. 
As instituições nacionais que devem cooperar já têm conhecimento da existência deste 
instrumento e para os cidadãos a divulgação do mesmo não tem qualquer valor 
acrescentado. Seria mais útil utilizar os fundos em favor do objectivo para o qual este 
regulamento foi criado, ou seja, a coordenação eficaz de acções de assistência em situações 
de emergência.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis e Vittorio Prodi

Alteração 77
Artigo 4, ponto 6 bis (novo)

(6 bis) desenvolvimento e difusão de um 
mapa identificando as zonas vulneráveis;

Or. en

Justificação

A elaboração de um mapa das zonas vulneráveis que tenham sido submetidas a uma análise 
de riscos permitirá uma melhor definição das medidas de prevenção de catástrofes.
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Alteração apresentada por Urszula Krupa

Alteração 78
Artigo 4, ponto 6 bis (novo)

(6 bis) apoio a estabelecimentos educativos 
(a nível pré-escolar e escolar) na realização 
de aulas, programas didácticos e exercícios 
e na elaboração de guias de conduta em 
caso de catástrofe;

Or. pl

Justificação

Erupções vulcânicas, inundações, chuvas torrenciais e outras ameaças exigem a elaboração 
de programas didácticos e a formação de crianças e jovens dos Estados-Membros da UE.

Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 79
Artigo 4, ponto 7

(7) acções de comunicação e medidas de 
promoção da visibilidade da resposta 
europeia;

Suprimido

Or. nl

Justificação

Vide justificação da alteração ao nº 6 do mesmo autor.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 80
Artigo 4, ponto 7

(7) acções de comunicação e medidas de 
promoção da visibilidade da resposta 
europeia;

(7) acções de comunicação e medidas de 
promoção da visibilidade da resposta 
europeia , incluindo símbolos visuais;

Or. en
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Justificação

Visa completar as acções elegíveis previstas no regulamento.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 81
Artigo 4, ponto 7 bis (novo)

(7 bis) colocação em rede dos sistemas de 
alerta, de informação e de resposta rápidos;

Or. el

Justificação

É essencial que o instrumento inclua as acções de colocação em rede dos sistemas de alerta e 
de informação rápidos.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 82
Artigo 4, ponto 8

(8) fornecimento de meios e equipamentos 
adequados;

(8) fornecimento de meios e equipamentos 
supraestatais adequados que representem 
uma mais valia para a Comunidade;

Or. de

Justificação

De um modo geral, as capacidades nacionais não devem ser financiadas pelo instrumento. Só 
poderão ser financiados os meios e as acções supraestatais que representem uma mais valia 
para a Comunidade.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 83
Artigo 4, ponto 10
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(10) seguimento, apreciação e avaliação; Suprimido

Or. de

Justificação

De um modo geral, as capacidades nacionais não devem ser financiadas pelo instrumento. Só 
poderão ser financiados os meios e as acções supraestatais que representem uma mais valia 
para a Comunidade.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 84
Artigo 4, ponto 12

(12) envio de peritos, agentes de ligação e 
observadores;

(12) envio de peritos, agentes de ligação e 
observadores dotados de meios e 
equipamento adequados;

Or. de

Justificação

De um modo geral, as capacidades nacionais não devem ser financiadas pelo instrumento. Só 
poderão ser financiados os meios e as acções supraestatais que representem uma mais valia 
para a Comunidade.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola e Vittorio Prodi

Alteração 85
Artigo 4, ponto 12 bis (novo)

(12 bis) promoção da execução de 
programas e actividades locais de avaliação 
de riscos e de preparação para catástrofes 
em escolas e estabelecimentos de ensino 
superior, bem como utilização de outros 
canais para fazer chegar a informação aos 
jovens e às crianças;

Or. en
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Justificação

As medidas de protecção civil devem ser integradas nos programas de ensino e nas 
campanhas de sensibilização para uma maior consciencialização das fontes de risco e para 
garantir a participação da sociedade civil em acções de prevenção e de resposta rápida.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 86
Artigo 4, ponto 13

(13) mobilização rápida dos meios e 
equipamentos necessários;

Suprimido

Or. de

Justificação

De um modo geral, as capacidades nacionais não devem ser financiadas pelo instrumento. Só 
poderão ser financiados os meios e as acções supraestatais que representem uma mais valia 
para a Comunidade.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 87
Artigo 4, ponto 14

(14) instalação e transporte de laboratórios 
móveis, equipamentos móveis de alta 
segurança e equipamentos médicos de 
protecção.

(14) instalação e transporte de meios 
técnicos, supraestatais, de protecção civil e 
equipamentos especiais, como, por 
exemplo, laboratórios móveis, equipamentos 
móveis de alta segurança e equipamentos 
médicos de protecção.

Or. de

Justificação

De um modo geral, as capacidades nacionais não devem ser financiadas pelo instrumento. Só 
poderão ser financiados os meios e as acções supraestatais que representem uma mais valia 
para a Comunidade.
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Laboratórios móveis, etc., nada mais são do que exemplos de meios técnicos e equipamento.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 88
Artigo 4, ponto 14 bis (novo)

(14 bis)  desenvolvimento de parcerias entre 
regiões com um nível semelhante de risco 
de catástrofes, a fim de promover o 
intercâmbio de conhecimentos 
especializados sobre a gestão de 
emergências.

Or. en

Justificação

Visa completar as acções elegíveis previstas no regulamento.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 89
Artigo 5, ponto 1

(1) desenvolvimento de estratégias, 
procedimentos e sistemas de avaliação das 
necessidades e de promoção da criação de 
meios e equipamentos adequados, que 
possam ser rapidamente mobilizados em 
caso de emergência grave;

(1) desenvolvimento de estratégias, 
procedimentos e sistemas de avaliação das 
necessidades e de promoção da criação de 
meios e equipamentos adequados, que 
possam ser mobilizados para acções de 
protecção civil;

Or. de

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 90
Artigo 5, ponto 2

(2) criação de mecanismos e procedimentos 
para a transferência dos meios e 
equipamentos adequados para os países ou 
organizações internacionais requerentes; 

(2) criação de mecanismos e procedimentos 
para a transferência dos meios adequados 
para os países ou organizações 
internacionais requerentes; 
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Or. de

Justificação

O equipamento para protecção em caso de emergências graves não pode ser financiado pela 
Comunidade.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 91
Artigo 5, ponto 3

(3) garantia da disponibilidade de meios e 
equipamentos adequados para a protecção 
contra os efeitos das emergências graves;

(3) garantia da disponibilidade de meios e 
equipamentos adequados para fazer face aos 
efeitos de emergências graves;

Or. de

Justificação

Não se trata de uma protecção contra os efeitos de uma emergência grave, mas de fazer face 
às consequências de uma emergência grave.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 92
Artigo 5, ponto 4

(4) promoção de uma cooperação 
operacional rápida e eficaz entre os serviços
nacionais de protecção civil;

(4) promoção de uma cooperação 
operacional rápida e eficaz entre as 
instituições nacionais de protecção civil;

Or. de

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 93
Artigo 5, ponto 4 bis (novo)
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(4 bis) partilha de experiências, bem como 
identificação e aplicação das melhores 
práticas relativamente às iniciativas 
adoptadas a nível nacional, regional e local 
para a prevenção de catástrofes naturais, 
industriais ou tecnológicas;

Or. en

Justificação

Na sequência da inclusão da prevenção no título e no âmbito de aplicação do regulamento.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 94
Artigo 5, ponto 4 ter (novo)

(4 ter) partilha de experiências e aplicação 
das melhores práticas relativamente às 
iniciativas adoptadas a nível nacional, 
regional e local dirigidas ao público em 
geral e, mais especificamente, aos jovens 
com o objectivo de aumentar o grau de 
autoprotecção;

Or. en

Justificação

Na sequência da inclusão de um novo ponto sobre "a informação do público" entre as acções 
elegíveis.

Alteração apresentada por Françoise Grossetête

Alteração 95
Artigo 5, ponto 5

(5) estímulo, promoção e apoio do 
intercâmbio de conhecimentos e 
experiências relacionados com a gestão das 
consequências imediatas das situações de 
emergência grave, bem como das 
tecnologias relacionadas;

(5) estímulo, promoção e apoio do 
intercâmbio de conhecimentos e 
experiências, nomeadamente relacionados 
com as medidas de prevenção e a gestão das 
consequências imediatas das situações de 
emergência grave, bem como das 
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tecnologias relacionadas;

Or. fr

Justificação

A prevenção constitui um elemento importante para reduzir os riscos.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 96
Artigo 5, ponto 5

(5) estímulo, promoção e apoio do 
intercâmbio de conhecimentos e 
experiências relacionados com a gestão das 
consequências imediatas das situações de 
emergência grave, bem como das 
tecnologias relacionadas;

(5) estímulo, promoção e apoio do 
intercâmbio de conhecimentos e 
experiências relacionados com a gestão das 
consequências imediatas das situações de 
emergência grave, bem como das 
tecnologias e do pessoal relacionados;

Or. de

Justificação

Quem é portador de "know-how" e de experiência são as pessoas.

Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 97
Artigo 5, ponto 8

(8) facilitação da assistência e da resposta 
em matéria de saúde pública;

Suprimido

Or. de

Justificação

A saúde pública é uma das consequências possíveis de emergências graves, não sendo 
necessário referi-la expressamente.
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Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 98
Artigo 5, ponto 9

(9) garantia da disponibilização e transporte 
de laboratórios móveis e de instalações 
móveis de alta segurança.

(9) garantia da disponibilização e transporte 
de meios técnicos e equipamentos especiais 
como, por exemplo, laboratórios móveis e 
de instalações móveis de alta segurança.

Or. de

Justificação

Os laboratórios móveis e as instalações móveis de alta segurança mais não são do que uma 
parte dos meios técnicos.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 99
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Coerência e coordenação das acções

A Comissão velará por garantir a eficácia 
do instrumento e dos sistemas de alerta, de 
informação e de reacção rápidos, bem
como a respectiva ligação aos outros 
sistemas de alerta comunitários.

Or. el

Justificação

A Comissão deverá garantir a coordenação das acções no âmbito do instrumento e dos 
sistemas de alerta, de informação e de reacção rápidos.
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Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 100
Artigo 5 ter (novo)

Artigo 5º ter
Coerência e coordenação

A Comissão contribuirá, em cooperação 
com os Estados-Membros, para garantir a 
qualidade das acções desenvolvidas, 
acompanhando, coordenando e valorizando 
as actividades de alerta, de informação e de 
reacção rápidas, tendo em vista assegurar 
um funcionamento óptimo do instrumento.

Or. el

Justificação

Entende-se oportuno que a Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, garanta o 
acompanhamento e a coordenação das acções de alerta, de informação e de reacção rápidas, 
de modo a garantir um funcionamento óptimo do instrumento.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis e Vittorio Prodi

Alteração 101
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Interoperabilidade civil-militar

A fim de assegurar um elevado nível de 
cooperação e interoperabilidade 
civil-militar, é necessário conseguir uma 
utilização óptima da base de dados da UE 
de recursos militares e capacidades 
logísticas, estabelecer procedimentos 
operacionais com o pessoal militar da UE e 
proporcionar formação conjunta. Toda a 
coordenação sobre o uso de recursos e 
capacidades militares deverá ficar, a todo o 
momento, sob a direcção global da 
Comissão.

Or. en
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Justificação

Nas suas conclusões de 8 de Dezembro de 2003, o Conselho decidiu que o conteúdo das 
bases de dados militares seria posto à disposição do mecanismo de protecção civil existente 
na Comunidade. Embora exista um acordo sobre as modalidades de utilização das bases de 
dados, o respectivo conteúdo, o fluxo de informações e a cooperação entre o MIC, o 
Estado-Maior da UE e os pontos de contacto nacionais deverão continuar a ser melhorados, 
a fim de estabelecer uma cooperação e uma interoperabilidade civil-militar eficaz.  

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola e Vittorio Prodi

Alteração 102
Artigo 5 ter (novo)

Artigo 5º ter
Voluntários

A preparação e a resposta rápida dos 
voluntários a catástrofes graves, de origem 
humana ou natural, deverão estar sempre 
sujeitas ao controlo e supervisão de uma 
autoridade local competente, devendo os 
voluntários receber formação especial que 
melhore a sua capacidade para identificar, 
responder e recuperar de uma situação de 
emergência ou catástrofe grave.

Or. en

Justificação

Os recursos das autoridades locais e dos serviços de emergência podem revelar-se 
insuficientes em caso de catástrofe. Nessas ocasiões, pode ser inestimável o apoio 
suplementar do sector voluntário. A fim de contribuir para uma resposta devidamente 
coordenada em situações de crise, os voluntários deverão cooperar estritamente com os 
serviços de emergência e as autoridades locais, antes, durante e após uma emergência grave. 
Os voluntários que actuam por conta própria podem prejudicar os esforços de salvamento.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 103
Artigo 8

Os países que não são Estados-Membros da 
União Europeia podem participar no 

Os países que não são Estados-Membros da 
União Europeia podem participar no 
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presente instrumento, na medida em que tal 
seja permitido por acordos ou procedimentos 
em vigor.

presente instrumento, na medida em que tal 
seja permitido por acordos ou procedimentos 
em vigor. As acções realizadas fora dos 
limites territoriais da União Europeia no 
âmbito do presente instrumento serão 
coordenadas pelas Nações Unidas, a menos 
que haja razões específicas que o impeçam.

Or. sv

Justificação

Actualmente, a ONU dispõe de um sistema operacional de apoio aos países afectados por 
catástrofes e acidentes graves. Para evitar a duplicação de trabalhos e tirar partido de todos 
os recursos existentes, o instrumento de preparação e de resposta rápida da UE deve ser 
concertado com os seus equivalentes no âmbito da ONU.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola e Vittorio Prodi

Alteração 104
Artigo 8 bis (novo)

Artigo 8º bis
Cooperação com organizações 

internacionais
A fim de reduzir duplicações, de maximizar 
a eficácia organizativa das operações de 
resposta a emergências com base em 
informações partilhadas e de optimizar a 
utilização de todos os recursos, deverão ser 
estabelecidas relações mais estreitas e uma 
cooperação reforçada, estruturada e 
permanente com organizações 
internacionais.

Or. en

Justificação

É de importância decisiva a criação de sinergias através da cooperação com organizações 
internacionais.
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Alteração apresentada por Johannes Blokland

Alteração 105
Artigo 9, nº 1 bis (novo)

1 bis. Se a informação divulgada nos 
termos do nº 1 revelar que existe apoio 
financeiro proveniente de outras fontes, o 
apoio financeiro prestado ao abrigo deste 
instrumento será limitado, no máximo, à 
parte do pedido para o qual ainda não há 
financiamento disponível.

Or. nl

Justificação

No artigo 1 afirma-se que este instrumento se destina a apoiar e complementar os esforços 
efectuados pelos Estados-Membros. Então, aquando da atribuição de apoio financeiro é 
imperativo tomar também em consideração as outras fontes com que se pode financiar uma
acção.

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 106
Artigo 9, nº 2

2. Deverá ser procurada a sinergia e a 
complementaridade com os outros 
instrumentos da União Europeia ou da 
Comunidade.

2. Deverá ser procurada a sinergia, a 
coerência e a complementaridade com os 
outros instrumentos da União Europeia ou 
da Comunidade , inter alia, com o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, o 
Instrumento de Estabilidade e o ECHO, a 
fim de evitar duplicações, garantir um 
maior valor acrescentado e optimizar a 
utilização de recursos.

Or. en

Justificação

Existe o risco de algumas das actividades nos fundos e instrumentos supramencionados 
serem tão semelhantes que dêem origem a confusões ou duplicações, se não existir uma 
coordenação eficaz.
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Alteração apresentada por Matthias Groote

Alteração 107
Artigo 10, nº 1, parágrafo 2

Tais despesas poderão incluir, 
nomeadamente, estudos, reuniões, acções de 
informação, publicações, despesas ligadas às 
redes informáticas (e equipamentos 
relacionados) para o intercâmbio de 
informação e quaisquer outras despesas de 
assistência técnica e administrativa que a 
Comissão possa ter de efectuar para efeitos 
da execução do presente regulamento.

Tais despesas poderão incluir, 
nomeadamente, estudos, reuniões, acções de 
informação, publicações, despesas ligadas às 
redes informáticas (e equipamentos 
relacionados) para o intercâmbio de 
informação e quaisquer outras despesas de 
assistência técnica, pessoal e administrativa 
que a Comissão possa ter de efectuar para 
efeitos da execução do presente 
regulamento.

Or. de

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 108
Artigo 10 bis (novo)

Artigo 10º bis
Execução das acções e cooperação entre a 

Comissão e os Estados-Membros
1. A Comissão garantirá, em estreita 
cooperação com os Estados-Membros, a 
execução das acções e das medidas 
previstas pelo instrumento, em 
conformidade com as disposições do artigo 
13º, velando por um desenvolvimento 
harmonioso e equilibrado do mesmo.
2. A fim de apoiar essa execução, a 
Comissão garantirá a coordenação e 
integração das redes e sistemas de alerta e 
informação rápidos para emergências 
graves.
3. A Comissão e os Estados-Membros 
adoptarão medidas, no âmbito das 
respectivas competências, para garantir o 
funcionamento eficaz do instrumento e 
desenvolver mecanismos, a nível da 
Comunidade e dos Estados-Membros, para 
a consecução dos objectivos do 
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instrumento. Garantirão o fornecimento 
das informações necessárias, no que diz 
respeito às acções apoiadas pelo 
instrumento, bem como a mais ampla 
participação possível em acções executadas 
pelas autoridades locais e regionais e pelas 
organizações não governamentais.

Or. el

Alteração apresentada por Dimitrios Papadimoulis

Alteração 109
Artigo 14, nº 2, alínea a)

a) o mais tardar até 31 de Dezembro de 
2010, um relatório de avaliação intercalar 
dos resultados obtidos e dos aspectos 
qualitativos e quantitativos da execução do 
presente regulamento;

a) o mais tardar até 31 de Dezembro de 
2010, um relatório de avaliação intercalar 
dos resultados obtidos e dos aspectos 
qualitativos e quantitativos da execução do 
presente regulamento; este relatório 
incluirá, em especial, informações relativas 
aos pedidos apresentados, às decisões de 
concessão adoptadas e à liquidação da 
ajuda económica concedida;

Or. en

Justificação

É necessária uma apreciação regular da execução efectiva, com base num relatório da 
Comissão actualizado tendo em conta todas as informações disponíveis. Será dedicada 
especial atenção à melhoria dos sistemas de controlo dos compromissos financeiros e aos 
controlos destinados a garantir uma utilização eficaz das verbas atribuídas.


