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Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 12
Considerando 1

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes uma assistência 
financeira que contribua para o rápido
restabelecimento de condições de vida 
normais nas regiões sinistradas e 
contribuindo para a indemnização 
financeira das vítimas do terrorismo.

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise grave, a Comunidade 
deve mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes uma assistência 
financeira que contribua para o rápido 
restabelecimento de condições de vida 
normais nas regiões sinistradas.

Or. en
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Justificação

Atendendo aos limitados recursos financeiros do Fundo e ao carácter vago do termo 
"terrorismo", a assistência financeira a título do Fundo só deverá ser utilizada para aliviar 
os prejuízos sofridos em resultado de situações de catástrofe de grandes proporções ou de 
crise grave.  

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 13
Considerando 1

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes uma assistência 
financeira que contribua para o rápido 
restabelecimento de condições de vida 
normais nas regiões sinistradas e 
contribuindo para a indemnização financeira 
das vítimas do terrorismo.

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes uma assistência 
financeira que contribua para o rápido 
restabelecimento de condições de vida 
normais nas regiões sinistradas e 
contribuindo para a indemnização financeira 
das vítimas.

Or. pt

Justificação

Importa generalizar a indemnização financeira a todas as vítimas de catástrofes e de crises 
abrangidas por este regulamento.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 14
Considerando 1

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes uma assistência 
financeira que contribua para o rápido 
restabelecimento de condições de vida 

(1) Entendendo por catástrofe qualquer
acontecimento destrutivo que constitua um 
prejuízo grave para a população e o meio 
ambiente, como as cheias, os incêndios ou 
a seca, em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
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normais nas regiões sinistradas e 
contribuindo para a indemnização financeira 
das vítimas do terrorismo.

Membros e sobretudo com as populações 
das regiões afectadas, prestando-lhes uma 
assistência financeira que contribua para o 
rápido restabelecimento de condições de 
vida normais nas regiões sinistradas e 
contribuindo para a indemnização financeira 
das vítimas de uma catástrofe ou de um 
acto de terrorismo.

Or. es

Justificação

Há que definir o conceito de catástrofe, uma vez que tal permitirá determinar o seu alcance e 
gravidade. Por outro lado, as vítimas são as pessoas afectadas por qualquer tipo de sinistro, 
sempre e quando vejam alteradas as suas condições normais de vida, por razões quer 
económicas quer psicológicas.

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 15
Considerando 1

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes uma assistência 
financeira que contribua para o rápido 
restabelecimento de condições de vida 
normais nas regiões sinistradas e 
contribuindo para a indemnização financeira 
das vítimas do terrorismo.

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes uma assistência 
financeira que contribua para o rápido 
restabelecimento de condições de vida 
normais nas regiões sinistradas e 
contribuindo para a indemnização financeira 
das vítimas do terrorismo, sem se substituir 
às autoridades responsáveis, sejam elas 
públicas ou privadas.

Or. fr

Justificação

A solidariedade da UE não deve substituir-se aos Estados-Membros e aos seguros, mas 
respeitar o princípio da subsidiariedade.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 16
Considerando 1 bis (novo)

(1 bis) O Fundo de Solidariedade faculta à 
Comunidade capacidade de acção em 
situações de catástrofe ou de crise de 
grandes proporções. Prestará, assim, um 
importante contributo para que a União 
Europeia possa actuar melhor e com 
orientação mais precisa em domínios em 
que os cidadãos esperam actividade da 
União. Deve-se, por isso, atender 
especialmente a que a dotação financeira 
do Fundo seja coerente com o âmbito de 
aplicação, de modo que a Comunidade seja, 
em todas as circunstâncias, uma União 
alargada e em continuidade de 
alargamento, em condições de 
corresponder às expectativas dos cidadãos. 
Implica isto que a Comunidade, nos seus 
âmbitos de aplicação claramente definidos, 
deve dispor de meios suficientes, mesmo em 
anos de crise grave.

Or. pt

Justificação

A alteração reforça a natureza do Fundo de Solidariedade que faculta à Comunidade 
capacidade de acção em situações de catástrofe ou de crise de grandes proporções.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 17
Considerando 2

(2) A Comunidade também deve demonstrar 
solidariedade em relação aos países que 
estão a negociar a sua adesão à União 
Europeia.

(2) A Comunidade também deve demonstrar 
solidariedade em relação aos países que 
estão a negociar a sua adesão à União 
Europeia, razão pela qual é necessário 
prever um outro mecanismo de carácter 
excepcional que permita à União suprir as 
necessidades causadas por uma grande 
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catástrofe.

Or. es

Justificação

Apesar de o volume da dotação financeira proposta se ajustar às exigências dos pedidos 
registados nos últimos anos, é pouco provável que possa fazer face às necessidades de uma 
grande catástrofe como, por exemplo, um terramoto.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 18
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser
resultantes de fenómenos naturais, 
industriais e tecnológicos, incluindo a 
poluição marinha e as ameaças 
radiológicas, ou ainda de emergências no 
domínio da saúde pública, concretamente 
em caso de pandemia de gripe oficialmente 
declarada, ou actos de terrorismo. Os 
instrumentos de coesão económica e social 
existentes permitem o financiamento de 
acções de prevenção dos riscos e de 
reparação das infra-estruturas danificadas. O 
Fundo de Solidariedade da União Europeia, 
instituído pelo Regulamento (CE) n° 
2012/2002 do Conselho, permite à 
Comunidade contribuir para a mobilização 
dos serviços de socorro destinados a prover 
às necessidades imediatas da população e a 
contribuir para a reconstrução a curto prazo 
das principais infra-estruturas danificadas, 
de modo a favorecer a retoma da actividade 
económica nas regiões afectadas. No 
entanto, o Fundo existente destina-se
sobretudo a catástrofes naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não 
naturais.

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise têm habitualmente
origem em fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho, permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população sinistrada e a 
contribuir para a reconstrução a curto prazo 
das principais infra-estruturas danificadas, 
de modo a favorecer a retoma da actividade 
económica e social nas regiões afectadas. 
No entanto, embora o Fundo existente se 
destine sobretudo a catástrofes naturais, é
igualmente conveniente dispor de um 
instrumento sólido e flexível ao serviço da 
União Europeia que permita que a 
Comunidade possa dar um sinal político 
inequívoco aos cidadãos afectados por 
situações graves de emergência como, por 
exemplo, um atentado terrorista.
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Or. es

Justificação

Hoje, mais do que nunca, a actuação da União deve ser o mais próxima possível dos 
cidadãos. As pessoas afectadas por qualquer tipo de sinistro ou catástrofe são vítimas sempre 
que vejam alteradas as suas condições normais de vida, por razões quer económicas quer 
psicológicas.

Alteração apresentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Alteração 19
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais com efeitos 
devastadores imediatos, tais como as cheias
e os incêndios florestais, ou de 
desenvolvimento lento, tais como a seca, de 
fenómenos industriais e tecnológicos, 
incluindo a poluição marinha e as ameaças 
radiológicas, ou ainda de emergências no 
domínio da saúde pública, concretamente em 
caso de pandemia grave oficialmente 
declarada, ou actos de terrorismo. Os 
instrumentos de coesão económica e social 
existentes permitem o financiamento de 
acções de prevenção dos riscos e de 
reparação das infra-estruturas danificadas. O 
Fundo de Solidariedade da União Europeia, 
instituído pelo Regulamento (CE) n° 
2012/2002 do Conselho, permite à 
Comunidade contribuir para a mobilização 
dos serviços de socorro destinados a prover 
às necessidades imediatas da população e a 
contribuir para a reconstrução a curto prazo 
das principais infra-estruturas danificadas, 
de modo a favorecer a retoma da actividade 
económica nas regiões afectadas. No 
entanto, o Fundo existente destina-se 
sobretudo a catástrofes naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.
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Or. pt

Justificação

Na ausência de uma definição clara de catástrofe natural entende-se ser adequado clarificar 
as diferentes situações que com maior frequência ocorrem. Por outro lado, importa 
contemplar a capacidade de resposta a situações de catástrofe natural de desenvolvimento 
lento, como é o caso da seca.

Alteração apresentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Alteração 20
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia grave 
oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho, permite á Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, bem como para 
a manutenção do potencial produtivo 
afectado, designadamente os efectivos 
pecuários de alto valor genético e 
reprodutivo, de modo a favorecer a retoma 
da actividade económica nas regiões 
afectadas. No entanto, o Fundo existente 
destina-se sobretudo a catástrofes naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.
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Justificação

Na ausência de uma definição clara de catástrofe natural entende-se ser adequado clarificar 
as diferentes situações que com maior frequência ocorrem. Por outro lado, importa 
contemplar a capacidade de resposta a situações de catástrofe natural de desenvolvimento 
lento, como é o caso da seca.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 21
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, actos de 
terrorismo, incêndios, secas e cheias. Os 
instrumentos de coesão económica e social 
existentes permitem o financiamento de 
acções de prevenção dos riscos e de 
reparação das infra-estruturas danificadas. O 
Fundo de Solidariedade da União Europeia, 
instituído pelo Regulamento (CE) n° 
2012/2002 do Conselho8, permite à 
Comunidade contribuir para a mobilização 
dos serviços de socorro destinados a prover 
às necessidades imediatas da população e a 
contribuir para a reconstrução a curto prazo 
das principais infra-estruturas danificadas, 
de modo a favorecer a retoma da actividade 
económica nas regiões afectadas. No 
entanto, o Fundo existente destina-se 
sobretudo a catástrofes naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais e 
onde a responsabilidade não pode ser 
suficientemente apurada.



AM\600565PT.doc 9/74 PE 369.847v01-00

PT

Or. pt

Justificação

A alteração proposta visa agregar todos os tipos de catástrofe possíveis.

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 22
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

(3) As catástrofes ecológicas, industriais e 
tecnológicas de grandes proporções podem 
ser resultantes de fenómenos naturais ou 
provocadas por mão humana, incluindo a 
poluição marinha e as ameaças radiológicas, 
ou ainda de emergências no domínio da 
saúde pública, concretamente em caso de 
pandemia de gripe oficialmente declarada, 
ou actos de terrorismo. Os instrumentos de 
coesão económica e social existentes 
permitem o financiamento de acções de 
prevenção dos riscos e de reparação das 
infra-estruturas danificadas. O Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, instituído 
pelo Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
que têm origem em fenómenos naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

Or. it
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Justificação

Há que estabelecer uma distinção entre catástrofes "ecológicas" e situações de crise que têm 
origens e efeitos de natureza diferente. Além disso, o conceito de catástrofe natural corre o 
risco de ser enganador, uma vez que tende a excluir do campo de aplicação do regulamento 
todas aquelas situações, como a maior parte dos incêndios florestais, que não resultam de um 
fenómeno natural, mas da intervenção dolosa ou culposa do Homem. O conceito é mais bem 
expresso pelo termo "catástrofes ecológicas" com o qual se faz referência ao efeito da
catástrofe e não à sua causa.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 23
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise grave podem ser 
resultantes de fenómenos naturais, 
industriais e tecnológicos, incluindo a 
poluição marinha e as ameaças radiológicas, 
ou ainda de emergências no domínio da 
saúde pública, concretamente em caso de 
pandemia de gripe oficialmente declarada. 
Os instrumentos de coesão económica e 
social existentes permitem o financiamento 
de acções de prevenção dos riscos e de 
reparação das infra-estruturas danificadas. O 
Fundo de Solidariedade da União Europeia, 
instituído pelo Regulamento (CE) n° 
2012/2002 do Conselho , permite à 
Comunidade contribuir para a mobilização 
dos serviços de socorro destinados a prover 
às necessidades imediatas da população e a 
contribuir para a reconstrução a curto prazo 
das principais infra-estruturas danificadas, 
de modo a favorecer a retoma da actividade 
económica nas regiões afectadas. No 
entanto, o Fundo existente destina-se 
sobretudo a catástrofes naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

Or. en
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Justificação

Atendendo aos limitados recursos financeiros do Fundo e ao carácter vago do termo 
"terrorismo", a assistência financeira a título do Fundo só deverá ser utilizada para aliviar 
os prejuízos sofridos em resultado de situações de catástrofe de grandes proporções ou de 
crise grave.

Alteração apresentada por Simon Busuttil

Alteração 24
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou de emergências 
no domínio da saúde pública, ou de 
atentados terroristas. Os instrumentos de 
coesão económica e social existentes 
permitem o financiamento de acções de 
prevenção dos riscos e de reparação das 
infra-estruturas danificadas. O Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, instituído 
pelo Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

Or. en

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
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Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 25
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha, 
as cheias, os incêndios, a seca, a geada e as 
ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

Or. es

Justificação

A seca e a geada devem ser consideradas catástrofes naturais graves, dado o alcance e a 
natureza dos prejuízos causados no sector agrícola e a magnitude dos efeitos a longo prazo 
na economia das regiões afectadas.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 26
Considerando 3
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(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho , permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
nas regiões afectadas. No entanto, o Fundo 
existente destina-se sobretudo a catástrofes 
naturais. É igualmente conveniente prever 
que a Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser resultantes 
de fenómenos naturais, industriais e 
tecnológicos, incluindo a poluição marinha e 
as ameaças radiológicas, ou ainda de 
emergências no domínio da saúde pública, 
concretamente em caso de pandemia de 
gripe oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo. Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) n° 2012/2002 do 
Conselho8, permite à Comunidade contribuir 
para a mobilização dos serviços de socorro 
destinados a prover às necessidades 
imediatas da população e a contribuir para a 
reconstrução a curto prazo das principais 
infra-estruturas danificadas, de modo a 
favorecer a retoma da actividade económica 
e o emprego nas regiões afectadas. No 
entanto, o Fundo existente destina-se 
sobretudo a catástrofes naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não naturais.

Or. pt

Justificação

Importa salientar também a questão do emprego nas regiões afectadas.

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 27
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) A experiência adquirida ao longo 
dos primeiros anos de aplicação do Fundo 
de Solidariedade justifica que se clarifique 
a sua aplicação nos casos de catástrofes 
naturais. Nestas, a assistência financeira 
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deverá ser prestada tanto a catástrofes de 
génese rápida, imediatamente identificáveis 
(como os sismos, cheias e incêndios 
florestais), como a catástrofes que resultam 
de um desenvolvimento lento ou do 
agravamento continuado de uma 
determinada situação (como acontece nos 
casos de seca severa ou extrema, ou no 
caso de pandemias). Esta tipologia justifica 
igualmente, sobretudo neste último caso, 
que o presente regulamento defina o 
momento a partir do qual um evento pode 
ser qualificado como catástrofe e que seja 
ajustado o regime de elegibilidade das 
despesas, ajustando-o às características, 
intensidade e duração do fenómeno 
causador, garantindo, assim, a cobertura às 
medidas específicas adoptadas face a cada 
tipo de catástrofes.

Or. pt

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 28
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) A assistência financeira deverá ser 
prestada tanto a catástrofes de génese 
rápida, imediatamente identificáveis (como 
os sismos, cheias e incêndios florestais), 
como a catástrofes resultantes de um 
desenvolvimento lento ou do agravamento 
continuado de uma situação, 
nomeadamente nos casos de seca severa ou 
extrema, ou no caso de pandemias. Esta 
tipologia justifica igualmente, que o 
regulamento defina o momento a partir do 
qual um evento pode ser qualificado como 
catástrofe e que seja ajustado o regime de 
elegibilidade das despesas, ajustando-o às 
características, intensidade e duração do 
fenómeno causador, garantindo, assim, a 
cobertura às medidas específicas adoptadas 
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face a cada tipo de catástrofes.

Or. pt

Justificação

A alteração proposta visa definir o momento a partir do qual um evento pode ser qualificado 
como catástrofe, de forma a permitir uma adequação do regime de elegibilidade de despesas.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 29
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) O Fundo deve cobrir a concessão de 
ajuda em caso de ameaça iminente no 
domínio da saúde pública susceptível de ter 
efeitos transfronteiriços nos Estados-
Membros.

Or. el

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 30
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) A assistência comunitária deverá ser 
concedida não só para fazer face a 
acontecimentos de génese rápida e 
imediatamente identificável como também 
às catástrofes cuja origem resulta de um 
desenvolvimento lento ou do agravamento 
continuado de uma determinada situação, 
tal como sucede nas situações de seca.

Or. pt
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Justificação

Em caso de sismos, cheias ou incêndios uma identificação dos prejuízos no imediato é 
facilmente exequível, mas em situações de seca o levantamento pode ser mais moroso e 
dificilmente reconhecível a breve trecho, embora seja igualmente grave.

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 31
Considerando 5

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não podem, 
devido à sua natureza, ser avaliados 
unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de crises sanitárias 
de grandes proporções ou de actos 
terroristas. A situação específica de regiões 
remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas, deve ser tida em 
conta.

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não podem, 
devido à sua natureza, ser avaliados 
unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de crises sanitárias 
de grandes proporções ou de actos 
terroristas. Pode também beneficiar da 
assistência do Fundo uma região atingida 
por uma catástrofe extraordinária, 
sobretudo de origem natural, que afecte a 
maioria da sua população e tenha 
repercussões graves nas condições de vida e 
na estabilidade económica da região. A 
situação específica de regiões remotas ou 
isoladas, como as regiões insulares e 
ultraperiféricas, deve ser tida em conta.

Or. es

Justificação

A componente regional da aplicação do Fundo de Solidariedade no regulamento em vigor 
demonstrou ser de grande utilidade para a concessão de ajudas no caso de catástrofes de 
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índole regional, nas quais, mesmo quando os prejuízos causados não alcançaram os limiares
gerais, foram sentidos importantes prejuízos nas zonas afectadas, pelo que consideramos que 
esta componente regional deve ser mantida no novo regulamento.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 32
Considerando 5

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não 
podem, devido à sua natureza, ser avaliados 
unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de crises sanitárias 
de grandes proporções ou de actos 
terroristas. A situação específica de regiões 
remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas, deve ser tida em 
conta.

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio. Em caso de atentado
terrorista, a Comunidade deverá reagir aos
acontecimentos, mesmo que o dano
material não satisfaça o critério
quantitativo estabelecido para a
mobilização do Fundo, mas as 
consequências do atentado sejam de tal
modo graves, que se torne imperativa a
solidariedade comunitária. A situação 
específica de regiões remotas ou isoladas, 
como as regiões insulares e ultraperiféricas, 
deve ser tida em conta, através de uma 
parceria reforçada com as mesmas.

Or. pt

Justificação

Em consonância com o texto do relator, a alteração clarifica a forma como a Comunidade 
deverá reagir face a situações extremas resultantes de actos terroristas e a dinâmica do 
relacionamento entre as regiões remotas ou isoladas, insulares e ultraperiféricas e a 
Comunidade.

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 33
Considerando 5

(5) De acordo com o princípio da (5) De acordo com o princípio da 
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subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não 
podem, devido à sua natureza, ser avaliados
unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de crises sanitárias 
de grandes proporções ou de actos 
terroristas. A situação específica de regiões 
remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas, deve ser tida em 
conta.

subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio. A Comissão deve poder 
responder também a situações decorrentes 
de crises sanitárias de grandes proporções e 
de actos terroristas, cujas consequências 
não podem ser avaliadas unicamente com 
base nos prejuízos físicos, mas que
requerem uma mobilização rápida e 
coerente da solidariedade comunitária. A 
situação específica de regiões remotas ou 
isoladas, como as regiões insulares e 
ultraperiféricas, deve ser tida em conta.

Or. it

Justificação

Não se afigura conveniente acolher a formulação demasiado vaga e ambígua "margem de 
apreciação em função de considerações de natureza política" da Comissão Europeia, 
prevendo contudo da parte da mesma a possibilidade de activar o Fundo nomeadamente nos
casos de emergência sanitária e de actos terroristas.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 34
Considerando 5

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não podem, 
devido à sua natureza, ser avaliados 

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem limitada de apreciação 
em função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não podem, 
devido à sua natureza, ser avaliados 
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unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de crises sanitárias 
de grandes proporções ou de actos 
terroristas. A situação específica de regiões 
remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas, deve ser tida 
em conta.

unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de crises sanitárias 
de grandes proporções.

Or. en

Justificação

Todas as regiões dos Estados-Membros da UE devem beneficiar do mesmo tratamento no que 
se refere ao apoio financeiro que lhes é prestado no âmbito do FSUE.

Alteração apresentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Alteração 35
Considerando 5

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não podem, 
devido à sua natureza, ser avaliados 
unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de crises sanitárias 
de grandes proporções ou de actos 
terroristas. A situação específica de regiões 
remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas, deve ser tida em 
conta.

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não podem, 
devido á sua natureza, ser avaliados 
unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de calamidades de 
desenvolvimento lento, tais como a seca, de 
crises sanitárias de grandes proporções ou de 
actos terroristas. A situação específica de 
regiões remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas, deve ser tida em 
conta.

Or. pt
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Justificação

Tendo em conta que a seca como catástrofe natural é um fenómeno de desenvolvimento lento 
de consequências particularmente graves, revela-se imprescindível que seja susceptível de 
apreciação em função de considerações de natureza política.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 36
Considerando 5

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não podem, 
devido à sua natureza, ser avaliados 
unicamente com base nos prejuízos físicos, 
nomeadamente no caso de crises sanitárias 
de grandes proporções ou de actos 
terroristas. A situação específica de regiões 
remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas, deve ser tida em 
conta.

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas no 
âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não podem, 
devido à sua natureza, ser avaliados 
unicamente com base nos prejuízos físicos. 
A situação específica de regiões remotas ou 
isoladas, como as regiões insulares e 
ultraperiféricas, deve ser tida em conta.

Or. pt

Justificação

Importa que a margem de apreciação seja para todas as catástrofes e crises abrangidas pelo 
presente regulamento.

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 37
Considerando 5 bis (novo)
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(5 bis) A experiência adquirida nos 
primeiros anos de aplicação do Fundo de 
Solidariedade permitiu também constatar a 
dificuldade da sua aplicação no caso de 
catástrofes cuja origem resulta de um 
desenvolvimento lento. Esta situação 
justifica a necessidade de o regulamento 
definir com clareza a partir de que 
momento o pedido é atendível bem como a 
premência da adequação do regime de 
elegibilidade face às características, 
intensidade e duração do fenómeno 
causador, nomeadamente garantido 
cobertura às medidas específicas adoptadas 
face a este tipo de catástrofe.

Or. pt

Justificação

Em caso de sismos, cheias ou incêndios uma identificação dos prejuízos no imediato é 
facilmente exequível, mas em situações de seca o levantamento pode ser mais moroso e 
dificilmente reconhecível a breve trecho, embora seja igualmente grave.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 38
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) Para possibilitar a intervenção em 
caso de catástrofes que, embora 
importantes, não atinjam o nível mínimo 
requerido, também pode ser prestado 
auxílio, em circunstâncias excepcionais, 
quando a maior parte da população de uma 
região específica for afectada por uma 
catástrofe com repercussões graves e 
duradouras nas condições de vida dos 
cidadãos.

Or. pt
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Justificação

Importa considerar também catástrofes regionais extraordinárias como previstas no 
regulamento 2012/2002.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 39
Considerando 5 ter (novo)

(5 ter) A experiência adquirida ao longo 
dos primeiros anos de aplicação do Fundo 
de Solidariedade justifica que se clarifique 
a sua aplicação nos casos de catástrofes 
naturais. Nestas, a assistência financeira 
deverá ser prestada tanto a catástrofes de 
génese rápida, imediatamente identificáveis 
(como os sismos, cheias e incêndios 
florestais), como a catástrofes que resultam 
de um desenvolvimento lento ou do 
agravamento continuado de uma 
determinada situação (como acontece nos 
casos de seca severa ou extrema, ou no 
caso de pandemias). Esta tipologia justifica 
igualmente, sobretudo neste último caso, 
que o regulamento defina o momento a 
partir do qual um evento pode ser 
qualificado como catástrofe e que seja 
ajustado o regime de elegibilidade das 
despesas, ajustando-o às características, 
intensidade e duração do fenómeno 
causador, garantindo, assim, a cobertura às 
medidas específicas adoptadas face a cada 
tipo de catástrofes.

Or. pt

Justificação

Tendo em conta a aplicação do Fundo de Solidariedade desde 2002, importa distinguir as 
catástrofes de génese rápida, como incêndios ou cheias, de catástrofes de desenvolvimento 
lento, como a seca ou pandemias.
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Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 40
Considerando10

(10) Impõe-se uma gestão financeira 
prudente, para que a Comunidade possa 
intervir quando ocorram várias catástrofes 
de grandes proporções no mesmo ano.

(10) Impõe-se uma gestão financeira 
prudente, para que a Comunidade possa 
intervir face a uma sucessão de catástrofes 
num período de tempo relativamente curto.

Or. fr

Justificação

O Fundo de Solidariedade deve poder responder às consequências de catástrofes em série.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 41
Considerando12

(12) Os mecanismos de pagamento e 
utilização das subvenções concedidas a 
título do presente regulamento devem 
reflectir a urgência da situação. Por 
conseguinte, convém fixar um prazo para a 
utilização da assistência financeira atribuída.

(12) Os mecanismos de pagamento e 
utilização das subvenções concedidas a 
título do presente regulamento devem 
reflectir a urgência da situação. Por 
conseguinte, convém fixar, em consonância 
com o(s) Estado(s)-Membro(s) em questão,
um prazo adequado para a utilização da 
assistência financeira atribuída.

Or. en

Justificação

Os mecanismos para os pagamentos feitos e as subvenções concedidas ao abrigo do presente 
regulamento devem reflectir a urgência da situação, respeitando simultaneamente os 
princípios da subsidiariedade e da boa gestão financeira.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 42
Considerando13
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(13) Em função do contexto constitucional, 
institucional, jurídico ou financeiro 
específico, pode ser desejável, para um 
Estado que beneficie de assistência, associar 
autoridades regionais ou locais na 
celebração e na aplicação dos acordos de 
execução. No entanto, importa que os 
Estados beneficiários continuem a ser os 
responsáveis pela aplicação da assistência e 
pela gestão e controlo das operações 
apoiadas pelo financiamento da 
Comunidade, de acordo com o Regulamento 
(CE, EURATOM) n° 1605/2002 do 
Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável 
ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias  (a seguir designado 
“Regulamento Financeiro”).

(13) Em função do contexto constitucional, 
institucional, jurídico ou financeiro 
específico, um Estado que beneficie de 
assistência, deverá associar autoridades 
regionais ou locais na celebração e na 
aplicação dos acordos de execução. No 
entanto, importa que os Estados 
beneficiários continuem a ser os 
responsáveis pela aplicação da assistência e 
pela gestão e controlo das operações 
apoiadas pelo financiamento da 
Comunidade, de acordo com o Regulamento 
(CE, EURATOM) n° 1605/2002 do 
Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro aplicável 
ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias (a seguir designado “Regulamento 
Financeiro”).

Or. pt

Justificação

A associação de actores regionais e locais na celebração e aplicação dos acordos de 
execução será decisiva para uma eficaz prossecução dos objectivos acordados nos mesmos.

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 43
Considerando13

(13) Em função do contexto constitucional, 
institucional, jurídico ou financeiro 
específico, pode ser desejável, para um 
Estado que beneficie de assistência, associar 
autoridades regionais ou locais na 
celebração e na aplicação dos acordos de 
execução. No entanto, importa que os 
Estados beneficiários continuem a ser os 
responsáveis pela aplicação da assistência e 
pela gestão e controlo das operações 
apoiadas pelo financiamento da 
Comunidade, de acordo com o Regulamento 
(CE, EURATOM) n° 1605/2002 do 
Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 

(13) Em função do contexto constitucional, 
institucional, jurídico ou financeiro 
específico, um Estado que beneficie de 
assistência deverá associar autoridades 
regionais ou locais na celebração e na 
aplicação dos acordos de execução. No 
entanto, importa que os Estados 
beneficiários continuem a ser os 
responsáveis pela aplicação da assistência e 
pela gestão e controlo das operações 
apoiadas pelo financiamento da 
Comunidade, de acordo com o Regulamento 
(CE, EURATOM) n° 1605/2002 do 
Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
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institui o Regulamento Financeiro aplicável 
ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias  (a seguir designado 
“Regulamento Financeiro”).

institui o Regulamento Financeiro aplicável 
ao orçamento geral das Comunidades 
Europeias  (a seguir designado 
“Regulamento Financeiro”).

Or. fr

Justificação

As catástrofes naturais têm essencialmente consequências territoriais, razão pela qual, no 
respeito do princípio da subsidiariedade, os Estados-Membros devem associar à aplicação 
da assistência as autoridades regionais e locais implicadas.

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 44
Considerando15

(15) A acção comunitária não deve eximir 
terceiros que, de acordo com o princípio do 
"poluidor pagador", são os primeiros 
responsáveis pelos danos por si causados, 
nem desencorajar as acções preventivas a 
nível dos Estados Membros e da 
Comunidade.

(15) A acção comunitária não deve eximir 
terceiros que, de acordo com o princípio do 
"poluidor pagador", são os primeiros 
responsáveis pelos danos por si causados, 
nem desencorajar as acções preventivas a 
nível dos Estados Membros e da 
Comunidade, nem substituir-se ao papel dos 
seguros tanto públicos como privados.

Or. fr

Justificação

Não se deve confundir solidariedade com substituição.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 45
Considerando 21

(21) A fim de melhorar a capacidade da 
Comissão de avaliar os pedidos que lhe são 
dirigidos, é conveniente prever uma 
assistência técnica para as acções de 

(21) A fim de melhorar a capacidade dos 
Estados-Membros de apresentar à 
Comissão e a qualquer outra instância 
competente um pedido de assistência 
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solidariedade levadas a cabo a título do 
presente regulamento.

devidamente elaborado e a capacidade da 
Comissão de avaliar os pedidos que lhe são 
dirigidos, é conveniente prever uma 
assistência técnica para as acções de 
solidariedade levadas a cabo a título do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

O(s) Estado(s)-Membro(s) devem estar em condições de cobrir algumas das despesas 
relacionadas com a elaboração do pedido de verbas disponíveis a título da assistência 
técnica para pagar as peritagens necessárias.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 46
Considerando 23

(23) O presente regulamento é aplicável a 
partir da data em que as Perspectivas 
Financeiras 2007-2013 são aplicáveis,

(23) O presente regulamento é aplicável a 
partir do vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia,

Or. pt

Justificação

O presente regulamento deve entrar em vigor após sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 47
Artigo 1, nº 1

1. É instituído um Fundo de Solidariedade 
da União Europeia, a seguir denominado 
"Fundo". O Fundo destina-se a permitir que 
a Comunidade responda a catástrofes de 
grandes proporções que atinjam Estados-

1. É instituído um Fundo de Solidariedade 
da União Europeia, a seguir denominado 
"Fundo". O Fundo destina-se a permitir que 
a Comunidade responda a situações de 
catástrofe de grandes proporções ou de crise
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Membros ou países candidatos em fase de 
negociações de adesão com a União 
Europeia, a seguir denominados “Estados 
elegíveis”.

que atinjam Estados-Membros ou países 
candidatos em fase de negociações de 
adesão com a União Europeia, a seguir 
denominados “Estados elegíveis”.

Or. en

Justificação

Atendendo aos limitados recursos financeiros do Fundo e ao carácter vago do termo 
"terrorismo", a assistência financeira a título do Fundo só deverá ser utilizada para aliviar 
os prejuízos sofridos em resultado de situações de catástrofe de grandes proporções ou de 
crise grave.  

Alteração apresentada por Bastiaan Belder

Alteração 48
Artigo 1, nº 1

1. É instituído um Fundo de Solidariedade 
da União Europeia, a seguir denominado 
"Fundo". O Fundo destina-se a permitir que 
a Comunidade responda a catástrofes de 
grandes proporções que atinjam Estados-
Membros ou países candidatos em fase de 
negociações de adesão com a União 
Europeia, a seguir denominados “Estados 
elegíveis”.

1. É instituído um Fundo de Solidariedade 
da União Europeia, a seguir denominado 
"Fundo". O Fundo destina-se a permitir que 
a Comunidade responda a catástrofes de 
grandes proporções com causas que não a 
falha humana ou a negligência que atinjam 
Estados-Membros, a seguir denominados 
“Estados elegíveis”.

Or. en

Justificação

A UE deve demonstrar a sua solidariedade nos casos em que não está prevista assistência no 
âmbito das disposições existentes. Os casos com origem em falha humana ou negligência não 
devem ser elegíveis para assistência comunitária dado existirem outras fontes de 
financiamento (p. ex. seguros). Uma vez que o orçamento total do Fundo não se alterou e o 
número de Estados-Membros elegíveis aumentou, a assistência a países candidatos deve ser 
limitada a situações muito urgentes, para que se possa dispor de um orçamento suficiente 
para as catástrofes que ocorram na Comunidade.
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 49
Artigo 1, nº 1

1. É instituído um Fundo de Solidariedade 
da União Europeia, a seguir denominado 
"Fundo". O Fundo destina-se a permitir que 
a Comunidade responda a catástrofes de 
grandes proporções que atinjam Estados-
Membros ou países candidatos em fase de 
negociações de adesão com a União 
Europeia, a seguir denominados “Estados 
elegíveis”.

1. É instituído um Fundo de Solidariedade 
da União Europeia, a seguir denominado 
"Fundo". O Fundo destina-se a permitir que 
a Comunidade responda a catástrofes de 
grandes proporções que atinjam Estados 
Membros ou regiões dos mesmos ou países 
candidatos em fase de negociações de 
adesão com a União Europeia, a seguir 
denominados “Estados elegíveis”.

Or. pt

Justificação

A inclusão das regiões no âmbito do programa assegurará que catástrofes de grandes 
proporções, capazes de destruir toda uma economia regional, recebam uma atenção e 
resposta adequada da Comunidade.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 50
Artigo 1, nº 1 bis (novo)

1 bis. Um país candidato em fase de 
negociações de adesão com a União 
Europeia só poderá apresentar um pedido 
de assistência a título do Fundo se uma 
catástrofe de grandes proporções atingir 
uma zona terrestre ou marítima 
transfronteiriça entre esse país candidato e 
um Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Atendendo aos limitados recursos financeiros do Fundo e ao carácter vago do termo 
"terrorismo", a assistência financeira a título do Fundo só deverá ser utilizada para aliviar 
os prejuízos sofridos em resultado de situações de catástrofe de grandes proporções ou de 
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crise grave.

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 51
Artigo 1, nº 2, alínea a)

a) Catástrofes naturais; a) Catástrofes naturais como, por exemplo:
cheias, seca, incêndios, terramotos, 
erupções vulcânicas, geada, furacões, 
avalanchas;

Or. es

Justificação

Será conveniente especificar o que se entende por catástrofes naturais graves para deixar 
claro que também a seca, a geada, os furacões e as erupções vulcânicas são equiparáveis às 
cheias, aos terramotos e aos incêndios. Não obstante, a lista não deve ser fechada.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 52
Artigo 1, nº 2, alínea a)

a) Catástrofes naturais; a) catástrofes com origens naturais e não 
naturais;

Or. pt

Justificação

Em consonância com a proposta da Comissão (Considerando 3), a alteração apresentada 
visa integrar catástrofes tanto naturais como não naturais de forma  a garantir a necessária 
congruência jurídica em todo o regulamento.
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Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 53
Artigo 1, nº 2, alínea a)

a) Catástrofes naturais; a) Catástrofes ecológicas;

Or. it

Justificação

O conceito de catástrofe natural corre o risco de ser enganador, uma vez que tende a excluir 
do campo de aplicação do regulamento todas aquelas situações, como a maior parte dos 
incêndios florestais, que não resultam de um fenómeno natural, mas da intervenção dolosa ou 
culposa do Homem. O conceito é mais bem expresso pelo termo "catástrofes ecológicas" com 
o qual se faz referência ao efeito da catástrofe e não à sua causa.

Alteração apresentada por Jean Marie Beaupuy

Alteração 54
Artigo 1, nº 2, alínea b)

b) Catástrofes industriais e tecnológicas; b) Catástrofes industriais e/ou tecnológicas;

Or. fr

Justificação

Estas duas tipologias de catástrofes nem sempre estão reunidas.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 55
Artigo 1, nº 2, alínea c)

c) Situações de emergência no domínio da 
saúde pública;

Suprimido

Or. es
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Justificação

A inclusão desta alínea explica-se pela impossibilidade de prever todos os tipos e 
consequências dos acontecimentos que o Fundo de Solidariedade deve cobrir, flexibilizando 
a tomada de decisões e oferecendo ao conjunto dos agentes da sociedade civil a possibilidade 
de recorrer à ajuda deste Fundo, nos termos das modalidades e condições estabelecidas.

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 56
Artigo 1, nº 2, alínea c)

c) Situações de emergência no domínio da 
saúde pública;

c) Ameaças transfronteiriças de gripe 
pandémica;

Or. it

Justificação

O conceito de situações de emergência no domínio da saúde pública é demasiado vago. É 
conveniente limitar a intervenção do Fundo ao caso mais grave de risco pandémico.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 57
Artigo 1, nº 2, alínea c)

c) Situações de emergência no domínio da 
saúde pública;

c) Situações de emergência no domínio da 
saúde pública com repercussões 
transfronteiriças;

Or. el

Justificação

É necessário prever expressamente a ajuda e participação para questões de saúde pública 
que podem ter efeitos transfronteiriços nos Estados-Membros, como é o caso das epidemias 
ou de uma pandemia de gripe.
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Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 58
Artigo 1, nº 2, alínea d)

d) Actos de terrorismo. Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo aos limitados recursos financeiros do Fundo e ao carácter vago do termo 
"terrorismo", a assistência financeira a título do Fundo só deverá ser utilizada para aliviar 
os prejuízos sofridos em resultado de situações de catástrofe de grandes proporções ou de 
crise grave.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 59
Artigo 1, nº 2, alínea d bis) (nova)

d bis) Outras operações de interesse público 
destinadas a normalizar a vida social e 
económica das populações e zonas 
afectadas.

Or. es

Justificação

A inclusão desta alínea explica-se pela impossibilidade de prever todos os tipos e 
consequências dos acontecimentos que o Fundo de Solidariedade deve cobrir, flexibilizando 
a tomada de decisões e oferecendo ao conjunto dos agentes da sociedade civil a possibilidade 
de recorrer à ajuda deste Fundo, nos termos das modalidades e condições estabelecidas.

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 60
Artigo 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. Caso entre em vigor um acto 
legislativo específico para responder às 
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situações de emergência no domínio da 
saúde pública ou aos actos de terrorismo, 
estes serão imediatamente excluídos do 
campo de aplicação do presente 
regulamento.

Or. it

Justificação

Uma resposta adequada às situações de emergência no domínio da saúde pública é 
certamente desejável, mas deveria ser objecto de um instrumento financeiro ad hoc. Todavia, 
enquanto não é criado um instrumento mais consentâneo com o objectivo, e para não 
estarmos desprevenidos perante uma eventual emergência sanitária, seria conveniente prever 
simultaneamente a possibilidade de mobilizar os recursos do Fundo de Solidariedade 
também para este tipo de acontecimentos.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 61
Artigo 2 , parágrafo 1

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
mil milhões de euros, a preços de 2007, ou 
superior a 0,5% do rendimento nacional 
bruto do Estado em causa.

1. Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
mil milhões de euros, a preços de 2007, ou 
superior a 0,5% do rendimento nacional 
bruto do Estado ou da região em causa. Não 
obstante, dada a especial conjuntura 
orçamental e a realidade económica da 
União Europeia, o Fundo será constituído 
como fundo permanente autónomo, com 
uma dotação anual própria e fixa, cujos 
saldos positivos resultantes dos montantes 
anuais não utilizados servirão de reserva 
para grandes catástrofes.

Or. es

Justificação

A primeira parte não carece de justificação. No que respeita à segunda, deveria ser 
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reconsiderada a noção de limiar, permitindo assim ajustar as possibilidades de intervenção 
do Fundo às necessidades do lugar onde se produza a catástrofe e à dimensão regional de 
certos fenómenos naturais.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 62
Artigo 2 , parágrafo 1

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
mil milhões de euros, a preços de 2007, ou 
superior a 0,5% do rendimento nacional 
bruto do Estado em causa.

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja igual ou
superior a EUR 800 milhões , a preços de 
2007, ou igual ou superior a 0,4% do 
rendimento nacional bruto do Estado em 
causa.

Or. pt

Justificação

Segundo consultas públicas por parte da Comissão Europeia junto de vários Estados-
Membros sobre a eficácia do FSUE, a maior dificuldade encontrada pelos Estados-Membros 
na candidatura ao Fundo relaciona-se com os níveis exageradamente altos requeridos para 
admissibilidade de pedidos de intervenção do FSUE.

Alteração apresentada por Bastiaan Belder

Alteração 63
Artigo 2 , parágrafo 1

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
mil milhões de euros, a preços de 2007, ou 
superior a 0,5% do rendimento nacional 
bruto do Estado em causa.

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 3
mil milhões de euros, a preços de 2007, ou 
superior a 0,6% do rendimento nacional 
bruto do Estado em causa.

Or. en
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Justificação

Para concentrar o orçamento disponível nas catástrofes muito graves, há que aumentar os 
limiares. Só assim poderá ser prestado apoio suficiente aos Estados-Membros atingidos que 
não tenham a possibilidade de responder eles próprios a uma catástrofe.  

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 64
Artigo 2 , parágrafo 1

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
mil milhões de euros, a preços de 2007, ou 
superior a 0,5% do rendimento nacional 
bruto do Estado em causa.

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
EUR três mil milhões, a preços de 2007, ou 
superior a 0,5% do rendimento nacional 
bruto do Estado em causa.

Or. pt

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 65
Artigo 2 , parágrafo 1

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
EUR três mil milhões, a preços de 2007, ou 
superior a 0,5% do rendimento nacional 
bruto do Estado em causa.

Na acepção do presente regulamento, uma
situação de catástrofe ou de crise será 
considerada de grandes proporções quando 
provocar prejuízos directos cuja estimativa, 
em pelo menos um Estado elegível, seja 
superior a EUR três mil milhões, a preços de 
2007, ou superior a 0,5% do rendimento 
nacional bruto do Estado em causa.

Or. en
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Justificação

Caso o acontecimento ocorrido num Estado elegível não preencha os critérios quantitativos 
de uma catástrofe, a Comissão deverá consultar as comissões competentes do PE aquando da 
apreciação do pedido de assistência financeira a título do Fundo. 

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 66
Artigo 2 , parágrafo 1

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
mil milhões de euros, a preços de 2007, ou 
superior a 0,5% do rendimento nacional 
bruto do Estado em causa.

Na acepção do presente regulamento, 
entende-se por catástrofe de grandes 
proporções uma catástrofe que provoque 
prejuízos directos cuja estimativa, em pelo 
menos um Estado elegível, seja superior a 
mil milhões de euros, a preços do ano da 
sua entrada em vigor, ou superior a 0,5% do 
rendimento nacional bruto do Estado em 
causa.

Or. pt

Justificação

Importa considerar também catástrofes regionais extraordinárias como previstas no 
regulamento 2012/2002.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 67
Artigo 2 , parágrafo 1 bis (novo)

Excepcionalmente e quando os critérios 
quantitativos previstos no artigo 1° do 
presente regulamento não se encontrem 
preenchidos, se uma região de nível NUTS 
2 ou NUTS 3, na acepção do Regulamento 
(CE) Nº 1059/2003, for atingida por uma 
catástrofe de carácter extraordinário, 
beneficiará de auxílio do fundo, se se tratar 
de uma catástrofe natural de grandes 
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proporções que afecte a maior parte da sua 
população, com repercussões graves e 
prolongadas nas condições de vida e na 
estabilidade económica da região. O auxílio 
total anual concedido ao abrigo do presente 
número limita-se a 7,5 % do montante 
anual disponibilizado para o fundo. A 
Comissão deve analisar com o máximo 
rigor os pedidos que lhe sejam 
apresentados ao abrigo do presente 
número. Será prestada especial atenção às 
regiões remotas ou isoladas, como as 
regiões insulares e ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

A proposta de aditamento pretende garantir que as regiões afectadas por catástrofes com 
impactos substanciais para a economia regional receberão a devida ajuda financeira, 
contribuindo, assim, para a prossecução dos objectivos gerais do Fundo, em sintonia com o 
princípio de subsidiariedade.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 68
Artigo 2 , parágrafo 2

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível.

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, após consulta das comissões 
competentes do Parlamento Europeu
considerar que ocorreu uma situação de 
catástrofe de crise de grandes proporções no 
território de um Estado elegível.

Or. en

Justificação

Caso o acontecimento ocorrido num Estado elegível não preencha os critérios quantitativos 
de uma catástrofe, a Comissão deverá consultar as comissões competentes do PE aquando da 
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apreciação do pedido de assistência financeira a título do Fundo.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 69
Artigo 2 , parágrafo 2

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível.

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar para efeitos de 
elegibilidade a título do Fundo os prejuízos
causados a uma região atingida por uma 
catástrofe de carácter extraordinário, 
sobretudo de origem natural, que afecte a 
maior parte da sua população ou sectores 
económicos importantes para o seu 
desenvolvimento e que tenha repercussões 
graves nas condições de vida e na 
estabilidade económica da mesma.

Or. es

Justificação

A primeira parte não carece de justificação. No que respeita à segunda, deveria ser 
reconsiderada a noção de limiar, permitindo assim ajustar as possibilidades de intervenção 
do Fundo às necessidades do lugar onde se produza a catástrofe e à dimensão regional de 
certos fenómenos naturais.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 70
Artigo 2 , parágrafo 2

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível.

Todavia, em circunstâncias excepcionais, 
mesmo quando os critérios quantitativos 
previstos no número 1 não se encontrem 
preenchidos, pode também beneficiar de 
auxílio do fundo uma região atingida por 
uma catástrofe de carácter extraordinário, 
sobretudo uma catástrofe natural, que 
afecte a maior parte da sua população e 
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tenha repercussões graves e prolongadas 
nas condições de vida, no emprego e na 
estabilidade económica da região. O auxílio 
total anual concedido ao abrigo do presente 
número limita-se a 7,5% do montante 
anual disponibilizado para o fundo. Será 
prestada especial atenção às regiões 
remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas definidas no nº 
2 do artigo 299º do Tratado. A Comissão 
deve analisar com o máximo rigor os 
pedidos que lhe sejam apresentados ao 
abrigo do presente número. Igualmente,
quando os critérios quantitativos 
mencionados não se encontrem preenchidos, 
a Comissão pode, em circunstâncias 
excepcionais e devidamente justificadas, 
considerar que ocorreu uma catástrofe de 
grandes proporções no território de um 
Estado elegível.

Or. pt

Justificação

Importa considerar também catástrofes regionais extraordinárias como previstas no 
regulamento 2012/2002.

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 71
Artigo 2 , parágrafo 2

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível.

Todavia, em circunstâncias excepcionais,
mesmo quando os critérios quantitativos 
mencionados não se encontrem preenchidos, 
pode também beneficiar do auxílio do 
Fundo uma região atingida por uma 
catástrofe de carácter extraordinário, 
sobretudo uma catástrofe natural, que 
afecte a maior parte da sua população e 
tenha repercussões graves e prolongadas 
nas condições de vida e na estabilidade 
económica da região. O auxílio total anual 
concedido ao abrigo do presente parágrafo 
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limita-se a 7,5 % do montante anual 
disponibilizado para o fundo. Será prestada 
especial atenção às regiões remotas ou 
isoladas, como as regiões insulares e 
ultraperiféricas definidas no n.º 2 do artigo 
299.º do Tratado. A Comissão deve analisar 
com o máximo rigor os pedidos que lhe 
sejam apresentados ao abrigo do presente 
parágrafo.

Or. pt

Alteração apresentada por Yiannakis Matsis

Alteração 72
Artigo 2 , parágrafo 2

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível.

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível. As 
catástrofes naturais resultantes da 
repetição de secas, geadas, incêndios e 
cheias, bem como as catástrofes causadas 
pela nova realidade das alterações
climáticas, que tem um efeito catastrófico 
permanente em diversos grupos
profissionais e nas economias nacionais,
também deveriam ser incluídas no campo 
de aplicação do Fundo.

Or. en
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Alteração apresentada por Giovanni Claudio Fava e Giovanni Pittella

Alteração 73
Artigo 2 , parágrafo 2

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível.

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se encontrem 
preenchidos, a Comissão pode, em 
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível. Em 
circunstâncias excepcionais, pode também 
beneficiar do auxílio do Fundo, mesmo 
quando os critérios não se encontrem 
preenchidos, uma região atingida por uma 
catástrofe de carácter extraordinário que 
afecte a maior parte da população e tenha 
repercussões graves e prolongadas nas 
condições de vida, no emprego e na 
estabilidade económica da região.

Or. it

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 74
Artigo 2 , parágrafo 2 bis (novo)

De igual modo, em circunstâncias 
excepcionais, mesmo quando os critérios 
quantitativos previstos no número 1 não se 
encontrem preenchidos, pode também 
beneficiar de auxílio do Fundo uma região 
atingida por uma catástrofe de carácter 
extraordinário, sobretudo uma catástrofe 
natural, que afecte a maior parte da sua 
população e tenha repercussões graves e 
prolongadas nas condições de vida, no 
emprego e na estabilidade económica da 
região. O auxílio total anual concedido ao 
abrigo do presente número limita-se a 7,5% 
do montante anual disponibilizado para o 
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fundo. Será prestada especial atenção às 
regiões remotas ou isoladas, como as 
regiões insulares e ultraperiféricas 
definidas no nº 2 do artigo 299º do Tratado. 
A Comissão deve analisar com o máximo 
rigor os pedidos que lhe sejam 
apresentados ao abrigo do presente 
número. 

Or. es

Justificação

A componente regional da aplicação do Fundo de Solidariedade no regulamento em vigor 
demonstrou ser de grande utilidade para a concessão de ajudas no caso de catástrofes de 
índole regional, nas quais, mesmo quando os prejuízos causados não alcançaram os limiares 
gerais, foram sentidos importantes prejuízos nas zonas afectadas, pelo que consideramos que 
esta componente regional deve ser mantida no novo regulamento.

Alteração apresentada por Bastiaan Belder

Alteração 75
Artigo 2 , parágrafo 2 bis (novo)

A título excepcional, um Estado-Membro 
limítrofe ou um país limítrofe em fase de 
negociações de adesão com a União 
Europeia que tenha sido atingido pela 
mesma catástrofe poderá também 
beneficiar de auxílio a título do Fundo.

Or. en

Justificação

Uma vez que o Fundo é limitado, será conveniente - para que as suas intervenções sejam 
eficazes - concentrar os recursos disponíveis essencialmente nos actuais Estados-Membros. 
Caso países candidatos sejam atingidos pela mesma catástrofe, poderão também beneficiar 
do Fundo.
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Alteração apresentada por Margie Sudre

Alteração 76
Artigo 2 , parágrafo 2 bis (novo)

Será prestada especial atenção às regiões 
remotas ou isoladas, como as regiões 
insulares e ultraperiféricas definidas no nº 
2 do artigo 299º do Tratado.

Or. fr

Justificação

Convém manter esta clarificação constante do artigo 2º do Fundo de Solidariedade 
actualmente em vigor, consolidando assim a referência feita ao considerando 5 da presente 
proposta de regulamento.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 77
Artigo 3 , nº 1, parágrafo 1

1. A pedido de um Estado elegível, a 
Comissão pode conceder assistência 
financeira, sob forma de subvenção 
financiada pelo Fundo, se ocorrer no 
território deste Estado uma catástrofe de 
grandes proporções.

1. A pedido de um Estado elegível, a 
Comissão pode conceder assistência 
financeira, sob forma de subvenção 
financiada pelo Fundo, se ocorrer no 
território terrestre e/ou marítimo deste 
Estado uma situação de catástrofe ou de 
crise de grandes proporções.

Or. en

Justificação

Deverá ser concedida assistência financeira a um Estado elegível se ocorrer no território 
terrestre ou marítimo desse Estado uma situação de catástrofe ou de crise de grandes 
proporções.
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Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 78
Artigo 3 , nº 1, parágrafo 1

1. A pedido de um Estado elegível, a 
Comissão pode conceder assistência 
financeira, sob forma de subvenção 
financiada pelo Fundo, se ocorrer no 
território deste Estado uma catástrofe de 
grandes proporções.

1. A pedido de um Estado elegível, a 
Comissão propõe assistência financeira, sob 
forma de subvenção financiada pelo Fundo, 
se ocorrer no território deste Estado uma 
catástrofe de grandes proporções.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe um montante que, para ser mobilizado, precisa da autorização da 
autoridade orçamental.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 79
Artigo 3 , nº 1, parágrafo 2

A pedido de um Estado elegível que tenha 
uma fronteira comum com o Estado referido 
no primeiro parágrafo e que tenha sido 
atingido pela mesma catástrofe de grandes 
proporções, a Comissão pode igualmente 
prestar assistência a este Estado ao abrigo do 
Fundo.

A pedido de um Estado elegível que tenha 
uma fronteira terrestre e/ou marítima 
comum com o Estado referido no primeiro 
parágrafo e que tenha sido atingido pela 
mesma situação de catástrofe ou de crise de 
grandes proporções, a Comissão pode 
igualmente prestar assistência a este Estado 
ao abrigo do Fundo.

Or. el

Justificação

Deverá ser concedida assistência financeira a um Estado elegível se ocorrer no território 
terrestre ou marítimo desse Estado uma situação de catástrofe ou de crise de grandes 
proporções.
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach e Alyn Smith

Alteração 80
Artigo 3 , nº 1, parágrafo 2

A pedido de um Estado elegível que tenha 
uma fronteira comum com o Estado referido 
no primeiro parágrafo e que tenha sido 
atingido pela mesma catástrofe de grandes 
proporções, a Comissão pode igualmente 
prestar assistência a este Estado ao abrigo 
do Fundo.

A pedido de um Estado elegível que tenha 
uma fronteira comum com o Estado referido 
no primeiro parágrafo e que tenha sido 
atingido pela mesma catástrofe de grandes 
proporções, a Comissão propõe igualmente 
assistência a este Estado ao abrigo do Fundo.

Or. en

Justificação

A Comissão propõe um montante que, para ser mobilizado, precisa da autorização da 
autoridade orçamental. 

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 81
Artigo 3 , nº 1 bis (novo)

1 bis. Na sequência de um pedido de um 
Estado elegível, a Comissão pode conceder 
ajuda do Fundo sob a forma de ajuda ou de 
participação face a uma ameaça iminente 
para a saúde pública no território do 
Estado em questão, que pode ter 
consequências transfronteiriças noutros 
Estados-Membros.

Or. el

Justificação

É necessário prever expressamente a ajuda e participação para questões de saúde pública 
que podem ter efeitos transfronteiriços nos Estados-Membros, como é o caso das epidemias 
ou de uma pandemia de gripe.
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Alteração apresentada por Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach e Alyn Smith

Alteração 82
Artigo 3 , nº 2 bis (novo)

2 bis. A assistência do Fundo deve ser 
utilizada em parte para medidas destinadas 
a evitar a repetição do mesmo tipo de 
catástrofe.

Or. en

Justificação

As operações ao abrigo do presente Regulamento devem também prestar atenção às medidas 
destinadas a evitar a repetição do mesmo tipo de catástrofe.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 83
Artigo 4, alínea a)

a) Operações essenciais de urgência 
necessárias para o restabelecimento imediato 
do funcionamento das infra-estruturas e 
equipamentos nos domínios da energia, do 
abastecimento de água e das águas residuais, 
das telecomunicações, dos transportes, da 
saúde e do ensino;

a) Operações essenciais de urgência 
necessárias para o restabelecimento imediato 
do funcionamento das infra-estruturas e 
equipamentos nos domínios da energia, do 
abastecimento de água (captação, 
aprovisionamento, tratamento e 
distribuição) e das águas residuais, das 
telecomunicações, dos transportes, da saúde 
e do ensino, assim como a promoção de 
acções de apoio ao restabelecimento da 
actividade produtiva afectada;

Or. pt

Justificação

Importa considerar também as acções de apoio ao restabelecimento da actividade produtiva 
afectada, para além de se dever especificar todas as componentes relacionadas com o 
abastecimento de água.
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Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 84
Artigo 4, alínea a)

a) Operações essenciais de urgência 
necessárias para o restabelecimento imediato 
do funcionamento das infra-estruturas e 
equipamentos nos domínios da energia, do 
abastecimento de água e das águas residuais, 
das telecomunicações, dos transportes, da 
saúde e do ensino;

a) Operações essenciais de urgência 
necessárias para o combate imediato das 
catástrofes naturais ou do seu efeito 
imediato, bem como o restabelecimento 
imediato do funcionamento das infra-
estruturas e equipamentos nos domínios da 
energia, do abastecimento de água e das 
águas residuais, das telecomunicações, dos 
transportes, da saúde e do ensino;

Or. pt

Justificação

No caso de incêndios, antes do restabelecimento das infra-estruturas destruídas é necessário 
um apoio imediato que permita extinguir a causa desta destruição.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 85
Artigo 4, alínea a bis) (nova)

a bis) Operações essenciais de urgência 
destinadas a garantir o fornecimento 
imediato, em quantidade, de água potável, 
designadamente as decorrentes quer da 
criação de infra-estruturas de emergência 
destinadas à captação e/ou aprisionamento 
de águas superficiais e subterrâneas, quer 
da sua posterior distribuição por meios 
alternativos;

- Operações essenciais de urgência 
destinadas a garantir o fornecimento 
imediato de água potável com qualidade 
para consumo humano, designadamente 
através da execução de medidas de 
protecção das origens, do reforço dos 
sistemas de tratamento e da respectiva 
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adequação do controlo analítico;

- Execução, em situações de escassez 
excepcional de água resultantes de secas 
severas ou extremas, de condições de 
emergência destinadas a reforçar as 
disponibilidades hídricas para a satisfação 
das necessidades alimentares da 
população;

- Operações essenciais de urgência 
necessárias à disponibilização imediata, 
por período de tempo limitado, de 
equipamentos terrestres e aéreos de 
combate a incêndios florestais;

Or. pt

Justificação

A alteração proposta pretende garantir juridicamente que um bem essencial como a água 
será garantido em situações de catástrofe, enquanto que equipamentos e operações 
essenciais de urgência são coordenadas e postas ao serviço eficazmente, em prol das zonas 
afectadas.

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 86
Artigo 4, alínea a bis) (nova)

a bis) Operações essenciais de urgência 
destinadas a garantir o fornecimento 
imediato, em quantidade, de água potável, 
designadamente as decorrentes quer da 
criação de infra-estruturas de emergência 
destinadas à captação e/ou aprisionamento 
de águas superficiais e subterrâneas, quer 
da sua posterior distribuição por meios 
alternativos;

Or. pt
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Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 87
Artigo 4, alínea a bis) (nova)

a bis) Operações essenciais de urgência 
destinadas a atenuar os efeitos 
devastadores da seca e da geada;

Or. es

Justificação

A seca e a geada devem ser consideradas catástrofes naturais graves, dado o alcance e a 
natureza dos prejuízos causados no sector agrícola e a magnitude dos efeitos a longo prazo 
na economia das regiões afectadas.

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 88
Artigo 4, alínea a bis) (nova)

a bis) Operações essenciais de urgência 
necessárias à disponibilização imediata, 
por período de tempo limitado, de 
equipamentos terrestres e aéreos de 
combate a incêndios florestais;

Or. pt

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 89
Artigo 4, alínea a bis) (nova)

a bis) Execução, em situação de escassez 
excepcional de água, de infra-estruturas de 
emergência destinadas a reforçar as 
disponibilidades hídricas de modo a 
garantir a sobrevivência de culturas 
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agrícolas anuais ou permanentes 
necessárias à satisfação das necessidades 
alimentares da população;

Or. pt

Justificação

No caso de seca grave, a necessidade de intervenção ao nível dos recursos hídricos pode ser 
essencial para fazer face às necessidades básicas alimentares da população do país afectado.

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 90
Artigo 4, alínea a ter) (nova)

a ter) Operações essenciais de urgência 
destinadas a garantir o fornecimento 
imediato de água potável com qualidade 
para consumo humano, designadamente 
através da execução de medidas de 
protecção das origens, do reforço dos 
sistemas de tratamento e da respectiva 
adequação do controlo analítico;

Or. pt

Justificação

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 91
Artigo 4, alínea a quater) (nova)

a quater) Execução, em situações de 
escassez excepcional de água resultantes de 
secas severas ou extremas, de condições de 
emergência destinadas a reforçar as 
disponibilidades hídricas para a satisfação 
das necessidades alimentares da 



AM\600565PT.doc 51/74 PE 369.847v01-00

PT

população;

Or. pt

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 92
Artigo 4, alínea b)

b) Assistência médica imediata e medidas 
de protecção da população contra ameaças 
sanitárias iminentes, incluindo os custos de 
vacinas, medicamentos, produtos médicos, 
equipamento e infra estruturas utilizados 
durante uma emergência;

Suprimido

Or. es

Justificação

Não carece de justificação.

Alteração apresentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Alteração 93
Artigo 4, alínea b)

b) Assistência médica imediata e medidas 
de protecção da população contra ameaças 
sanitárias iminentes, incluindo os custos de 
vacinas, medicamentos, produtos médicos, 
equipamento e infra estruturas utilizados 
durante uma emergência;

b) Medidas de protecção da população 
contra ameaças sanitárias iminentes, 
incluindo os custos de vacinas, 
medicamentos, produtos médicos, 
equipamento e infra estruturas utilizados 
durante uma emergência;

Or. pt

Justificação

Propõe-se a supressão de "assistência médica imediata" uma vez que se entende ser limitada 
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a sua aplicação restrita apenas a este âmbito específico, razão porque se propõe a alteração 
4.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 94
Artigo 4, alínea b)

b) Assistência médica imediata e medidas de 
protecção da população contra ameaças 
sanitárias iminentes, incluindo os custos de 
vacinas, medicamentos, produtos médicos, 
equipamento e infra-estruturas utilizados 
durante uma emergência;

b) Assistência médica imediata e a curto 
prazo e medidas de protecção da população
contra ameaças sanitárias iminentes, 
incluindo os custos de vacinas, 
medicamentos, produtos médicos, 
equipamento e infra-estruturas utilizados 
durante uma emergência causada por 
qualquer das catástrofes mencionadas no 
nº 2 do artigo 1;

Or. en

Justificação

Há que prever medidas a curto prazo de protecção da saúde pública em todos os tipos de 
emergências, sejam elas catástrofes naturais, industriais ou tecnológicas, situações de 
emergência no domínio da saúde pública ou actos de terrorismo.

Alteração apresentada por Antonios Trakatellis

Alteração 95
Artigo 4, alínea b)

b) Assistência médica imediata e medidas de 
protecção da população contra ameaças 
sanitárias iminentes, incluindo os custos de 
vacinas, medicamentos, produtos médicos, 
equipamento e infra estruturas utilizados 
durante uma emergência;

b) Assistência médica imediata e/ou 
preventiva e medidas de protecção da 
população contra ameaças sanitárias 
transfronteiriças iminentes, incluindo os 
custos de vacinas, medicamentos, produtos 
médicos, equipamento e infra estruturas 
utilizados durante uma emergência;

Or. el



AM\600565PT.doc 53/74 PE 369.847v01-00

PT

Justificação

A assistência médica pode ser imediata, mas também preventiva, como é o caso das 
epidemias ou de uma pandemia de gripe. A ajuda e participação devem igualmente cobrir 
questões de saúde pública que podem ter consequências transfronteiriças nos Estados-
Membros, conferindo assim uma mais-valia às intervenções e políticas da União.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 96
Artigo 4, alínea d bis) (nova)

d bis) Operações essenciais de urgência 
necessárias à disponibilização imediata, 
por período de tempo limitado, de 
equipamentos terrestres e aéreos de 
combate a incêndios florestais;

Or. pt

Justificação

Deverão ser financiadas as operações de urgência necessárias à disponibilização imediata 
de equipamentos terrestres e aéreos de combate a incêndios florestais.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 97
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

Suprimido

Or. en

Justificação

No caso de actos de terrorismo, a assistência médica imediata está coberta pela alínea b) do 
artigo 4º. Os Estados-Membros são responsáveis pela assistência psicológica e social a curto
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prazo. A assistência a longo prazo incumbe aos sistemas nacionais de segurança social, pelo 
que não pode ser facultada pela UE.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 98
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo aos limitados recursos financeiros do Fundo e ao carácter vago do termo 
"terrorismo", a assistência financeira a título do Fundo só deverá ser utilizada para aliviar 
os prejuízos sofridos em resultado de situações de catástrofe de grandes proporções ou de 
crise grave.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 99
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

g) Assistência médica imediata, psicológica,
social e económica às vítimas directas de 
actos de terrorismo e as suas famílias.

Or. es

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 100
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas e às suas famílias.
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as suas famílias.

Or. pt

Justificação

Este tipo de assistência é essencial para todas as vítimas directas, independentemente do tipo 
de catástrofe em causa.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 101
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas e às suas famílias.

Or. pt

Justificação

Importa generalizar este tipo de assistência a todas as vítimas (e seus familiares) de 
catástrofes e de crises abrangidas por este regulamento.

Alteração apresentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Alteração 102
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas e às suas famílias.

Or. pt

Justificação

Deve ser prestada assistência médica, psicológica e social às vítimas de todas as situações de 
catástrofe de grandes proporções ou de crise abrangidas pelo presente Regulamento e não 



PE 369.847v01-00 56/74 AM\600565PT.doc

PT

apenas às vítimas de terrorismo.

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 103
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo, de 
catástrofes naturais, bem como de qualquer 
acontecimento mencionado no nº 2 do 
artigo 1, e as suas famílias.

Or. es

Justificação

A assistência médica, psicológica e social deve ser prestada a todas as vítimas das 
catástrofes graves e às suas famílias.

Alteração apresentada por Yiannakis Matsis

Alteração 104
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
de catástrofes naturais e as suas famílias.

Or. en

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 105
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas e às suas famílias.

Or. pt
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Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 106
Artigo 4, alínea g)

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas e suas famílias.

Or. pt

Justificação

Clarificação linguística em consonância com a alteração apresentada ao Artigo 5º, 
parágrafo 1º, alínea a).

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 107
Artigo 4, alínea g bis) (nova)

g bis) Outras operações de interesse público 
destinadas a normalizar a vida social e 
económica das populações e/ou das zonas 
atingidas.

Or. it

Justificação

A inclusão desta nova alínea justifica-se pela impossibilidade de prever todos os tipos e 
consequências de acontecimentos catastróficos cobertos pelo Fundo e pela vontade de 
introduzir um elemento de flexibilidade na tomada de decisões em situações muito especiais 
em que a organização social e o sistema de produção podem estar em perigo devido à 
impossibilidade de compensar os prejuízos sofridos pelas pessoas afectadas.

Alteração apresentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Alteração 108
Artigo 4, alínea g bis) (nova)
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g bis) Medidas de apoio à manutenção dos 
potenciais genético e reprodutivo dos 
efectivos pecuários das zonas afectadas.

Or. pt

Justificação

Em situações de seca grave a escassez de alimentos põe em causa a sobrevivência dos 
efectivos pecuários das zonas afectadas, cuja reposição, em especial para os reprodutores de 
maior valor genético, é muito lenta e difícil, pelo que é essencial incluir este tipo de medidas 
como operações elegíveis do presente Regulamento.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 109
Artigo 4, alínea g bis) (nova)

g bis) Operações de extinção de incêndios e 
recuperação da massa florestal;

Or. es

Justificação

Não carece de justificação.

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach e Alyn 
Smith

Alteração 110
Artigo 4, alínea g bis) (nova)

g bis ) Medidas destinadas a evitar a 
repetição do mesmo tipo de catástrofe.

Or. en
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Justificação

As operações no âmbito do presente Regulamento devem prestar atenção às medidas 
destinadas a evitar a repetição do mesmo tipo de catástrofe.

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 111
Artigo 4, alínea g bis) (nova)

g bis) Operações essenciais de urgência 
necessárias à disponibilização imediata, 
por um período de tempo limitado, de 
equipamentos terrestres e aéreos de 
combate a incêndios florestais.

Or. pt

Justificação

Em caso de incêndios florestais devem ser elegíveis os custos ligados aos equipamentos a que 
as autoridades têm que recorrer excepcionalmente para fazer face à catástrofe.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 112
Artigo 5, nº 1, parte introdutória

1. Logo que possível, e o mais tardar no 
prazo de 10 semanas a contar da ocorrência 
dos primeiros prejuízos causados pela 
catástrofe, o Estado elegível pode apresentar 
à Comissão um pedido de intervenção do 
Fundo, facultando todas as informações 
disponíveis sobre, pelo menos, os seguintes 
elementos:

1. Logo que possível, e o mais tardar no 
prazo de 10 semanas a contar da data em 
que as autoridades foram pela primeira vez 
alertadas dos prejuízos iniciais causados 
pela catástrofe de grandes proporções, o 
Estado elegível pode apresentar à Comissão 
um pedido de intervenção do Fundo, 
facultando todas as informações disponíveis 
sobre, pelo menos, os seguintes elementos:

Or. en
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Justificação

Os prejuízos iniciais podem por vezes passar relativamente desapercebidos devido ao seu 
desenvolvimento lento. Os Estados-Membros precisam de ter segurança jurídica no tocante à 
elegibilidade do "primeiro alerta" no prazo de 10 semanas.

Alteração apresentada por Gerardo Galeote Quecedo

Alteração 113
Artigo 5, nº 1, parte introdutória

1. Logo que possível, e o mais tardar no 
prazo de 10 semanas a contar da ocorrência 
dos primeiros prejuízos causados pela 
catástrofe, o Estado elegível pode apresentar 
à Comissão um pedido de intervenção do 
Fundo, facultando todas as informações 
disponíveis sobre, pelo menos, os seguintes 
elementos:

1. Logo que possível, e o mais tardar no 
prazo de 10 semanas a contar da ocorrência 
dos primeiros prejuízos causados pela 
catástrofe, o Estado elegível pode apresentar 
à Comissão um pedido de intervenção do 
Fundo. Este prazo poderá ser alargado até 
doze meses quando os prejuízos provocados
resultarem de uma acumulação de efeitos 
não imediatamente quantificáveis, como no 
caso das secas. O Estado elegível faculta
todas as informações disponíveis sobre, pelo 
menos, os seguintes elementos:

Or. es

Justificação

O Regulamento do Fundo de Solidariedade coloca certas dificuldades no que se refere à
quantificação no prazo estipulado dos efeitos provocados por alguns fenómenos climáticos 
como as secas ou as geadas graves.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 114
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. No caso de catástrofes de 
desenvolvimento lento, nomeadamente em 
situações de seca ou de emergência do foro 
da saúde pública, o prazo referido no 
número anterior é alargado para seis 
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meses.

Or. pt

Justificação

Esta alteração visa responder às críticas de vários Estados-Membros relativos à pequenez do 
prazo máximo para a apresentação de um pedido de intervenção do FSUE, através do 
alargamento do prazo máximo permitido, em casos especiais onde a apresentação mais 
atempada do pedido não é impossível.

Alteração apresentada por Sérgio Marques

Alteração 115
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. No caso de catástrofes de 
desenvolvimento lento, nomeadamente em 
situações de seca ou de emergência do foro 
da saúde pública, o prazo referido no 
número anterior é alargado para seis 
meses.

Or. pt

Alteração apresentada por Luis Manuel Capoulas Santos

Alteração 116
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. No caso de catástrofes de 
desenvolvimento lento, nomeadamente em 
situações de seca ou de emergência do foro 
da saúde pública, o prazo referido no 
número anterior é alargado para seis 
meses.

Or. pt
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Justificação

Em situações de catástrofes de grandes proporções resultantes de um desenvolvimento lento é 
oportuno prever um prolongamento do prazo de apresentação à Comissão de um pedido de 
intervenção do Fundo.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 117
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. No caso de catástrofes de 
desenvolvimento lento, nomeadamente em 
situações de seca ou de emergência do foro 
da saúde pública, o prazo referido no 
número anterior é alargado para seis 
meses.

Or. pt

Justificação

Importa aumentar o prazo das candidaturas para catástrofes de desenvolvimento lento como 
a seca ou emergências de saúde pública.

Alteração apresentada por Jamila Madeira

Alteração 118
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. No caso de catástrofes de 
desenvolvimento lento, nomeadamente em 
situações de seca ou de emergência do foro 
da saúde pública, o prazo referido no 
número anterior é alargado para seis 
meses.

Or. pt
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Justificação

Em caso de seca pode tornar-se difícil avaliar a dimensão da catástrofe num curto espaço de 
tempo, visto tratar-se de uma catástrofe natural que tem um desenvolvimento lento e que, em 
termos de prejuízos, é apenas avaliável após um período razoável de tempo, não podendo 
deixar de ser elegível em função de prazos breves, adequados a outros tipos de catástrofes 
naturais.

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e  Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 119
Artigo 5, nº 1, alínea a)

a) Prejuízos causados pela catástrofe e 
respectivo impacto na população e na 
economia em causa;

a) Prejuízos causados pela catástrofe e 
respectivo impacto na população e na 
economia em causa, bem como no 
património cultural, natural e ambiental;

Or. es

Justificação

Existem acontecimentos e catástrofes naturais que provocam prejuízos de difícil avaliação 
num período de tempo concreto, e mais ainda se são contínuos como podem ser os efeitos de 
uma seca prolongada. Trata-se de uma situação que infelizmente se estende no tempo e os 
prejuízos não podem ser determinados num prazo máximo de 10 semanas. Por este motivo, 
pede-se que este requisito seja flexibilizado para que o Estado afectado possa recolher todos 
os dados para apresentar os pedidos que mais se ajustem à realidade.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 120
Artigo 5, nº 1, alínea a)

a) Prejuízos causados pela catástrofe e 
respectivo impacto na população e na 
economia em causa;

a) Prejuízos causados pela catástrofe e 
respectivo impacto na população, no meio 
ambiente e na economia em causa;

Or. en
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Justificação

A protecção do meio ambiente é uma das prioridades da União Europeia e, em especial, do 
Parlamento Europeu, pelo que os prejuízos causados ao ambiente devem fazer parte das 
informações essenciais a transmitir por um Estado elegível.

Alteração apresentada por Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach e Alyn 
Smith

Alteração 121
Artigo 5, nº 1, alínea b)

b) Uma discriminação dos custos estimados 
das operações referidas no artigo 4.º 
relacionados com a catástrofe;

b) Uma discriminação dos custos estimados 
das operações referidas no artigo 4.º 
relacionados com a catástrofe, incluindo, em 
todos os casos, medidas destinadas a evitar 
a repetição do mesmo tipo de catástrofe;

Or. en

Justificação

As operações ao abrigo do presente Regulamento devem também prestar atenção às medidas 
destinadas a evitar a repetição do mesmo tipo de catástrofe.

Alteração apresentada por Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Alteração 122
Artigo 5, nº 1, parágrafo 2

As informações referidas na alínea a) do nº 1 
incluem uma estimativa do custo total dos 
prejuízos directos causados pela catástrofe.

As informações referidas na alínea a) do nº 1 
incluem uma estimativa do custo total dos 
prejuízos directos causados pela catástrofe.

Perante a dificuldade de determinar os 
prejuízos causados por catástrofes com 
efeitos duradouros e contínuos, como a 
seca, a Comissão, a pedido do Estado 
afectado,  flexibilizará o prazo estabelecido 
de 10 semanas para a apresentação do 
pedido de intervenção do Fundo.
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Or. en

Justificação

Existem acontecimentos e catástrofes naturais que provocam prejuízos de difícil avaliação 
num período de tempo concreto, e mais ainda se são contínuos como podem ser os efeitos de 
uma seca prolongada. Trata-se de uma situação que infelizmente se estende no tempo e os 
prejuízos não podem ser determinados num prazo máximo de 10 semanas. Por este motivo, 
pede-se que este requisito seja flexibilizado para que o Estado afectado possa recolher todos 
os dados para apresentar os pedidos que mais se ajustem à realidade.

Alteração apresentada por Bastiaan Belder

Alteração 123
Artigo 5, nº 1, nº 2 bis (novo)

2 bis. Em 1 de Outubro de cada ano, pelo 
menos um quarto do montante anual deve 
permanecer disponível com vista a cobrir as 
necessidades que possam surgir até ao final 
do ano. 

Or. en

Justificação

Para não deixar sem assistência adequada os países que possam vir a ser atingidos por 
catástrofes no final do ano, uma determinada proporção do Fundo deve permanecer 
disponível até ao final do ano. 

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 124
Artigo 7, nº 2, parágrafo 1

2. Se, com base no exame efectuado em 
conformidade com o nº 2 do artigo 5º, a 
Comissão concluir que as condições de 
concessão de assistência nos termos do 
presente regulamento não estão preenchidas, 
informará do facto o Estado em causa. 

2. Se, com base no exame efectuado em 
conformidade com o nº 2 do artigo 5º, a 
Comissão concluir que as condições de 
concessão de assistência nos termos do 
presente regulamento não estão preenchidas, 
informará do facto o Estado em causa, logo 
que possível. 
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Or. en

Justificação

Coerência com o nº 1.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 125
Artigo 8, nº 1

1. Se a Comissão concluir que deve ser 
concedida assistência financeira ao abrigo 
do Fundo, apresenta à autoridade orçamental 
as propostas necessárias para a autorização 
das dotações que correspondem ao montante 
determinado em conformidade com o nº 1 do 
artigo 7.

1. Se a Comissão concluir que deve ser 
concedida assistência financeira ao abrigo 
do Fundo, apresenta, de forma célere, à 
autoridade orçamental as propostas 
necessárias para a autorização das dotações 
que correspondem ao montante determinado 
em conformidade com o nº 1 do artigo 7.

Or. pt

Justificação

A Comissão deve transmitir o pedido de assistência financeira à autoridade orçamental de 
forma célere.

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 126
Artigo 8, nº 2 bis (novo)

2 bis. As dotações disponíveis para o Fundo 
para o ano em questão que não tenham 
sido autorizadas nos termos do nº 1, bem 
como as autorizadas em conformidade com 
o mesmo número, mas recuperadas em 
virtude do nº 1 do artigo 17, destinam-se ao 
orçamento do ano seguinte, com vista a 
aumentar os recursos disponíveis para o
Fundo.

Or. it
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Justificação

É necessário tornar mais flexível este instrumento financeiro, que actualmente conta com 
recursos exíguos, dotando-o de maior autonomia financeira e prevendo, por conseguinte, a 
possibilidade de reutilizar todos os anos os montantes que não foram gastos no ano anterior.

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 127
Artigo 9, nº 1

1. Após a adopção da decisão de concessão 
da subvenção, e a partir da assinatura do 
acordo referido no nº 1 do artigo 10.º, a 
Comissão paga de uma só vez a subvenção 
ao Estado beneficiário.

1. Após a adopção da decisão de concessão 
da subvenção, e no prazo de 15 dias a 
contar da assinatura do acordo referido no nº 
1 do artigo 10.º, a Comissão paga de uma só 
vez a subvenção ao Estado beneficiário.

Or. it

Justificação

Em situações de emergência nas quais, por definição, é necessário responder sem hesitações, 
os prazos devem ser definidos com exactidão e permitir respostas imediatas, se bem que com 
aquela flexibilidade mínima que caracteriza as operações complexas.

Alteração apresentada por Alfonso Andria

Alteração 128
Artigo 9, nº 2

2. O Estado beneficiário utiliza a subvenção, 
assim como quaisquer juros eventualmente 
recebidos sobre esta soma, num prazo de 
dezoito meses a contar da data do primeiro 
prejuízo, para financiar operações elegíveis 
executadas após esta data.

2. O Estado beneficiário utiliza a subvenção, 
assim como quaisquer juros eventualmente 
recebidos sobre esta soma, num prazo de 
doze meses a contar da assinatura do 
acordo referido no nº 1 do artigo 10º e, de 
qualquer modo, o mais tardar no prazo de 
dezoito meses a contar da data do primeiro 
prejuízo, para financiar operações elegíveis 
executadas após a data em que se verificou 
o acontecimento catastrófico.

Or. it
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Justificação

O objectivo do presente regulamento consiste em responder exclusivamente às situações de 
emergência com vista ao restabelecimento das condições de vida normais. Nesta óptica, 12 
meses para as intervenções de primeira necessidade deverão ser um lapso de tempo 
adequado. Além disso, não é possível fazer depender o prazo dentro do qual o Fundo deve ser 
utilizado de factores que não se encontram sob o controlo do Estado-Membro, entre os quais, 
por exemplo, uma celebração tardia do acordo de execução previsto no nº 1 do artigo 10º. 
Do mesmo modo, não pode ser permitido que um Estado-Membro atrase propositadamente a 
celebração do acordo previsto no nº 1 do artigo 10º com vista a prolongar o prazo de 
utilização da subvenção.

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 129
Artigo 9, nº 2

2. O Estado beneficiário utiliza a subvenção, 
assim como quaisquer juros eventualmente 
recebidos sobre esta soma, num prazo de 
dezoito meses a contar da data do primeiro
prejuízo, para financiar operações elegíveis 
executadas após esta data.

2. O Estado beneficiário utiliza a subvenção, 
assim como quaisquer juros eventualmente 
recebidos sobre esta soma, num prazo de 
dezoito meses a contar da data em que as 
autoridades foram pela primeira vez 
alertadas do prejuízo inicial causado pela 
catástrofe de grandes proporções, para 
financiar operações elegíveis executadas 
após esta data.

Or. en

Justificação

Coerência com a alteração efectuada à parte introdutória do nº 1 do artigo 5º.

Alteração apresentada por Emanuel Jardim Fernandes

Alteração 130
Artigo 9, nº 2

2. O Estado beneficiário utiliza a subvenção, 
assim como quaisquer juros eventualmente 

2. O Estado beneficiário utiliza a subvenção, 
assim como quaisquer juros eventualmente 
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recebidos sobre esta soma, num prazo de 
dezoito meses a contar da data do primeiro 
prejuízo, para financiar operações elegíveis 
executadas após esta data.

recebidos sobre esta soma, num prazo de 
vinte e quatro meses a contar da data do 
primeiro prejuízo, para financiar operações 
elegíveis executadas após esta data.

Or. pt

Justificação

A alteração proposta visa permitir uma eficaz absorção dos fundos.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e Vladimír Železný

Alteração 131
Artigo 15, nº 1

1. Se, quando for apresentada uma proposta 
a título do artigo 8º, os restantes recursos 
financeiros disponíveis para o Fundo nesse 
ano não forem suficientes para cobrir o 
montante da assistência financeira 
considerada necessária, a Comissão pode 
propor que a diferença seja financiada 
através de dotações suplementares do Fundo 
relativas ao ano subsequente.

1. Se, quando for apresentada uma proposta 
a título do artigo 8º, os restantes recursos 
financeiros disponíveis para o Fundo nesse 
ano não forem suficientes para cobrir o 
montante da assistência financeira 
considerada necessária, a Comissão pode 
propor ao Parlamento Europeu, que exerce 
o controlo orçamental, que a diferença seja 
financiada através de dotações 
suplementares do Fundo relativas ao ano 
subsequente.

Or. en

Justificação

O PE deve ter a possibilidade de exercer controlo sobre qualquer transição de dotações do 
orçamento da UE de um exercício para outro antes de dar quitação à Comissão pela 
execução do orçamento.

Alteração apresentada por Simon Busuttil

Alteração 132
Artigo 15, nº 1

1. Se, quando for apresentada uma proposta 1. Se, quando for apresentada uma proposta 
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a título do artigo 8º, os restantes recursos 
financeiros disponíveis para o Fundo nesse 
ano não forem suficientes para cobrir o 
montante da assistência financeira 
considerada necessária, a Comissão pode 
propor que a diferença seja financiada 
através de dotações suplementares do Fundo 
relativas ao ano subsequente.

a título do artigo 8º, os restantes recursos 
financeiros disponíveis para o Fundo nesse 
ano não forem suficientes para cobrir o 
montante da assistência financeira 
considerada necessária, a diferença será
financiada através de dotações 
suplementares do Fundo relativas ao ano 
subsequente.

Or. en

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 133
Artigo 15, nº 2

2. Os limites orçamentais anuais totais do 
Fundo no ano da catástrofe e no ano 
subsequente devem ser respeitados em 
quaisquer circunstâncias.

2. Os limites orçamentais anuais totais do 
Fundo no ano da catástrofe e no ano 
subsequente devem ser respeitados, salvo 
circunstâncias excepcionais.

Or. pt

Justificação

Deve ser deixada margem de manobra para situações excepcionais. 

Alteração apresentada por Bastiaan Belder

Alteração 134
Artigo 17, nº 2 bis (novo)

2 bis. Caso um Estado beneficiário não 
tenha tomado medidas preventivas após a 
anterior catástrofe de grandes proporções e 
os prejuízos resultantes de uma catástrofe 
de grandes proporções pudessem ter sido 
atenuados ou evitados se tivessem sido 
tomadas medidas preventivas, a Comissão 
exigirá o reembolso da totalidade ou de 
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parte da assistência financeira recebida.

Or. en

Justificação

A assistência a título do Fundo não deve dificultar, mas antes estimular a tomada de medidas 
por parte dos Estados-Membros para evitar que se repitam catástrofes de grandes 
proporções ou para reduzir o seu impacto. Caso os Estados-Membros não tenham tomado 
medidas preventiva - partindo do princípio de que o poderiam ter feito - haverá que rever o 
apoio que lhes é prestado pelo Fundo em caso de catástrofe de grandes proporções.

Alteração apresentada por Mirosław Mariusz Piotrowski e  Vladimír Železný

Alteração 135
Artigo 18, nº 1

1. Por iniciativa da Comissão, e sujeito a um 
limiar de 0,20% dos recursos financeiros 
disponíveis para o ano em causa, o Fundo 
pode ser utilizado para financiar as medidas 
preparatórias, os controlos, as medidas de 
apoio administrativo e técnico, as auditorias 
e as inspecções necessárias para a aplicação 
do presente regulamento.

1. Por iniciativa da Comissão, e sujeito a um 
limiar de 0,15% dos recursos financeiros 
disponíveis para o ano em causa, o Fundo 
pode ser utilizado para financiar as medidas 
preparatórias, os controlos, as auditorias e as 
inspecções necessárias para a aplicação do 
presente regulamento.

Essas acções são executadas em 
conformidade com o nº 2 do artigo 53º do 
Regulamento Financeiro, assim como 
quaisquer outras disposições desse 
regulamento e suas regras de execução 
aplicáveis a esta forma de execução do 
orçamento.

Essas acções são executadas em 
conformidade com o nº 2 do artigo 53º do 
Regulamento Financeiro, assim como 
quaisquer outras disposições desse 
regulamento e suas regras de execução 
aplicáveis a esta forma de execução do 
orçamento.

As acções devem incluir, em especial, 
relatórios de peritos, destinados a ajudar a 
Comissão a proceder ao exame dos pedidos 
em conformidade com o nº 2 do artigo 5º.

Or. en

Justificação

A assistência financeira do Fundo não deve financiar tarefas administrativas não 
especificadas, mas antes incidir na atenuação dos prejuízos sofridos em resultado de uma 
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catástrofe de grandes proporções. 

Alteração apresentada por Jutta D. Haug

Alteração 136
Artigo 19

Antes de 1 de Julho de cada ano, com efeitos 
a partir de [ano seguinte ao ano da data do 
pedido], a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre as actividades do Fundo no 
ano anterior. O relatório deverá incluir, em 
especial, informações relativas aos pedidos 
apresentados, às decisões de concessão de 
subvenção adoptadas e ao encerramento da 
assistência financeira concedida.

Antes de 1 de Julho de cada ano, com efeitos 
a partir de [ano seguinte ao ano da data do 
pedido], a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre as actividades do Fundo no 
ano anterior. O relatório deverá incluir, em 
especial, informações relativas aos pedidos 
apresentados, às decisões de concessão de 
subvenção adoptadas e ao encerramento da 
assistência financeira concedida e das 
operações efectuadas.

Or. en

Justificação

O relatório anual não deverá apenas apresentar uma lista dos pedidos e das decisões de 
concessão de subvenção, podendo também ser utilizado como um compêndio das operações 
efectuadas. Em caso de futura catástrofe de grandes proporções, poderá ser utilizado pelos 
Estados-membros para operações razoáveis e úteis. 

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 137
Artigo 21

É revogado o Regulamento (CE) n.º 
2012/2002, com efeitos a partir de 1 de 
Janeiro de 2007. As remissões para o 
regulamento revogado devem entender-se 
como feitas para o presente regulamento.

É revogado o Regulamento (CE) n.º 
2012/2002, com efeitos a partir da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.
As remissões para o regulamento revogado 
devem entender-se como feitas para o 
presente regulamento.

Or. pt
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Justificação

Deve ser considerada a entrada em vigor do presente regulamento.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 138
Artigo 22

O Regulamento (CE) n° 2012/2002 é 
aplicável aos pedidos recebidos pela 
Comissão até 31 de Dezembro de 2006.

O Regulamento (CE) n° 2012/2002 é 
aplicável aos pedidos recebidos pela 
Comissão até à data da sua expiração.

Or. pt

Justificação

O Regulamento 2012/2002 deve ser aplicável até à data da sua expiração.

Alteração apresentada por Pedro Guerreiro

Alteração 139
Artigo 23

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. O 
presente regulamento é aplicável com 
efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2007. O 
presente regulamento é obrigatório em todos 
os seus elementos e directamente aplicável 
em todos os Estados-Membros.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia. O 
presente regulamento é obrigatório em todos 
os seus elementos e directamente aplicável 
em todos os Estados-Membros.

Or. pt

Justificação

O presente regulamento deve ser válido após sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.
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