
PA\595792PT.doc PE 367.798v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

PROVISÓRIO
2005/0033(COD)

18.1.2006

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

destinado à Comissão do Desenvolvimento Regional

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia
(COM(2005)0108 –C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

Relatora de parecer: Jutta D. Haug



PE 367.798v01-00 2/7 PA\595792PT.doc

PT

PA_Leg



PA\595792PT.doc 3/7 PE 367.798v01-00

PT

BREVE JUSTIFICAÇÃO

As inundações de grandes dimensões que ocorreram na Europa Central, em 2002,
demonstraram que as situações de emergência requerem intervenção a nível comunitário. Por 
conseguinte, o Regulamento (CE) n° 2012/2002 do Conselho criou o Fundo de Solidariedade 
da União Europeia (FSUE) que desde então tem sido mobilizado para ajudar os Estados-
-Membros e os países candidatos à adesão a fazer face a catástrofes naturais.

A proposta da Comissão em apreço baseia-se no actual Fundo de Solidariedade da União 
Europeia, mas possui um âmbito temático alargado e reforça os seus mecanismos de 
funcionamento. O âmbito temático é alargado a fim de englobar não só as situações de crise 
grave resultantes de catástrofes naturais, como também as catástrofes industriais e 
tecnológicas, as ameaças para a saúde pública e os actos de terrorismo.

Além disso, é proposto um limiar inferior para mobilização do fundo, de 3 mil milhões de 
euros, ou 0,6% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) do país afectado, para mil milhões de 
euros, ou 0,5%, respectivamente.

Em princípio, a relatora de parecer subscreve o âmbito alargado e o novo limiar fixado na 
proposta. Considera, no entanto, que a decisão relativa à concessão, ou não, de assistência 
financeira não deve ser colocada à consideração da Comissão Europeia, caso se encontrem 
preenchidos os critérios relativos a catástrofes de grandes proporções (artigo 2° da proposta 
da Comissão).

A relatora de parecer considera igualmente que a assistência às vítimas de actos terroristas 
não deve ser explicitamente incluída na lista de operações elegíveis (artigo 4°), mas antes 
mencionada no âmbito da assistência geral às vítimas de todos os tipos de situações de 
emergência. Considera que não é adequado incluir nesta lista a assistência às vítimas por 
prazo indeterminado. A assistência a longo prazo, que eventualmente venha a ser necessária,
deve ser disponibilizada pelos Estados-Membros e seus regimes de segurança social. Outra 
alteração importante que convém aqui referir diz respeito ao prazo de entrega de um pedido 
de assistência. A referência aos primeiros prejuízos provocados pela catástrofe é passível de 
excluir a concessão de verbas em situações de lenta evolução da catástrofe. A relatora de 
parecer apresenta outras alterações relativas a passagens do texto que, no seu entender, 
requerem clarificação.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 1
Artigo 3, nº 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 concederá assistência financeira, 
sob forma de subvenção financiada pelo 
Fundo, se ocorrer no território deste Estado 
uma catástrofe de grandes proporções.

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 prestará igualmente 
assistência a este Estado ao abrigo do Fundo.

Justificação

Caso se encontrem preenchidos os critérios estabelecidos no artigo 2°, a Comissão deverá 
ser obrigada a prestar assistência financeira

Alteração 2
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 provocada por
qualquer um dos domínios de catástrofes 
referidos no Artigo 1°, n° 2;

Justificação

As medidas a curto prazo destinadas a proteger a saúde pública devem ser consideradas em 
todo o tipo de emergências, independentemente de se tratar de uma catástrofe natural, 
industrial ou tecnológica, de uma emergência de saúde pública ou de um acto de terrorismo.

Alteração 3
Artigo 4, alínea g)
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g) Assistência médica, psicológica e social 
às vítimas directas de actos de terrorismo e 
as suas famílias.

Suprimido

Justificação

Em caso de actos de terrorismo, a assistência médica imediata está prevista no artigo 4°, 
alínea b). Os Estados-Membros são competentes pela assistência psicológica e social a curto
prazo. A assistência a longo prazo não pode ser assegurada pela UE e compete antes aos 
regimes nacionais de segurança social.

Alteração 4
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 tenham sido notificadas, 
pela primeira vez, 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:

Justificação

Por vezes, os prejuízos iniciais podem passar relativamente despercebidos devido à sua lenta
evolução. Os Estados-Membros necessitam de obter segurança jurídica no que diz respeito à 
elegibilidade da "primeira notificação" real no prazo de dez semanas.

Alteração 5
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 
ambiente e na economia em causa;

Justificação

A protecção do ambiente é uma das prioridades da União Europeia e, em particular, do 
Parlamento Europeu, pelo que os prejuízos em matéria ambiental devem ser uma das 
informações fundamentais a transmitir a um país elegível.
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Alteração 6
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, tão 
rapidamente quanto possível.

Justificação

A presente alteração justifica-se por motivos de coerência com o n° 1.

Alteração 7
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 da primeira 
notificação das autoridades relativamente 
ao prejuízo inicial provocado pela 
catástrofe de grandes proporções, para 
financiar operações elegíveis executadas 
após esta data.

Justificação

A presente alteração justifica-se por motivos de coerência com o artigo 5°, parte 
introdutória.

Alteração 8
Artigo 19

Artigo 19º Artigo 19º
Relatório anual Relatório anual

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 

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 
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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.

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, bem como
às operações executadas.

Justificação

O relatório anual não só enumerará as decisões relativas aos pedidos apresentados e às 
decisões de concessão de subvenção, mas também será utilizado como compêndio das 
operações completadas. No caso de, futuramente ocorrer de novo uma catástrofe de grandes 
proporções, poderá ser utilizado pelos Estados-Membros na concretização de medidas
legítimas e úteis.


