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Legenda dos símbolos utilizados 

 * Processo de consulta 
Maioria dos votos expressos 

 **I Processo de cooperação (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 **II Processo de cooperação (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 *** Parecer favorável 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE 

 ***I Processo de co-decisão (primeira leitura) 
Maioria dos votos expressos 

 ***II Processo de co-decisão (segunda leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum 
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum 

 ***III Processo de co-decisão (terceira leitura) 
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum 

 
(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão) 
 

 

Alterações a textos legais 

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados. 
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/847/CE no que 
respeita ao prolongamento do programa de acção comunitária no domínio da protecção 
civil 
(COM(2004)0512 – C6-0111/2004 – 2004/0162(CNS)) 

(Processo de consulta) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2004)0512)1, 

– Tendo em conta o artigo 308° do Tratado CE, nos termos do qual foi consultado pelo 
Conselho (C6-0111/2004), 

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2004), 

1. Aprova a proposta da Comissão; 

2. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento; 

3. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão; 

4. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão. 

                                                 
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
Proposta de decisão do Conselho que altera a Decisão 1999/847/CE no que respeita ao 
prolongamento do programa de acção comunitária no domínio da protecção civil 
 
O programa de acção comunitária no domínio da protecção civil em curso termina em 31 de 
Dezembro de 2004. Para uma solução de continuidade entre o fim do actual programa e a data 
de entrada em vigor de um novo instrumento jurídico, a Comissão propõe o seu 
prolongamento por um período de dois anos, com início em Janeiro de 2005 e termo em 
Dezembro de 2006.  
 
Na sua proposta, a Comissão solicitou um aumento do orçamento anual do programa de acção 
no domínio da protecção civil de 1,5 milhões de euros (em 2004) para 2,4 milhões de euros 
anuais (em 2005 e 2006). Estes montantes correspondem a um aumento anual de 0,9 milhões 
de euros devido, em parte, ao alargamento da UE e, em parte, ao reforço orçamental do 
programa de acção em matéria de poluição marinha, aprovado pelo Parlamento Europeu.  
 
Tendo em devida consideração as futuras necessidades de intervenção em matéria de 
protecção civil, o relator considera que a proposta da Comissão é realista e, por conseguinte, 
concorda com a prorrogação do programa e o orçamento proposto. 
 
Comunicação da Comissão: Reforço da Capacidade de Protecção Civil da União 
Europeia 
 
A Comissão adoptou igualmente uma Comunicação intitulada "Reforço da Capacidade de 
Protecção Civil da União Europeia" (COM (2004) 200).  
 
Os antecedentes desta comunicação relacionam-se com a experiência adquirida ao longo dos 
últimos anos, na sequência de várias catástrofes, nomeadamente inundações, vagas de calor, 
incêndios florestais, sismos, catástrofes ecológicas provocadas por resíduos tóxicos, acidentes 
industriais graves e ainda ataques terroristas. Além disso, verificaram-se catástrofes de origem 
humana, como o caso do derrame de fuelóleo do petroleiro Prestige. Estas catástrofes 
provocaram inúmeras vítimas e danos económicos cada vez mais consideráveis e arruinaram 
as vidas de milhões de pessoas em todo o mundo. Este tipo de catástrofes perturba as 
economias dos países afectados, atinge as camadas mais pobres e vulneráveis da população 
dos países desenvolvidos e afecta, principalmente, os países mais pobres, sendo geralmente 
considerados o principal obstáculo ao desenvolvimento sustentável e aos esforços de redução 
da pobreza. Todas estas ocorrências suscitam a mobilização dos governos para reforçarem 
medidas preventivas e melhorarem as suas capacidades de resposta. O Parlamento já 
manifestou a sua solidariedade aprovando uma resolução em 2003 (2003/2066), na sequência 
da canícula estival, na qual propõe a criação de uma Força Europeia de Protecção Civil.  
 
ANTECEDENTES 
 
A comunicação apresenta uma análise e uma avaliação da capacidade por parte do mecanismo 
comunitário criado em 2001 (por Decisão do Conselho 2001/792/CE) para lidar com 



 

PR\544559PT.doc 7/9 PE 349.801 v01-00 

 PT 

catástrofes. O mecanismo comunitário de protecção civil disponibiliza assistência imediata 
através de equipas de protecção civil dos países participantes. O Centro de Informação e 
Vigilância é a base do mecanismo comunitário. Funciona 24 horas por dia e é apoiado por 
uma base de dados, programas de formação e workshops, bem como um sistema comum de 
comunicação e informação de emergência. Quando a escala de uma catástrofe excede a 
capacidade de resposta, a nível nacional, poderá ser disponibilizada ajuda essencial 
suplementar, a curto prazo, caso outros países se disponham a partilhar as suas competências 
e equipamentos.  
 
O relator considera que, com vista à sua eficácia plena, é necessário aplicar a gestão da 
integração a cada etapa, e distingue as seguintes etapas principais: 
 
– prevenção: esta fase compreende medidas adoptadas antes de uma emergência, que visam 

prevenir a sua ocorrência ou atenuar a sua violência (p. ex. projecção das zonas de risco, 
prevenção dos danos através da interdição de fixação de residência em zonas de risco), 

– preparação: esta é a "apólice de seguro", que consiste na preparação para responder a 
perigos e riscos conhecidos, bem como a ocorrências imprevistas. O planeamento poderá 
ser apoiado por formação, exercícios e disponibilização ao público de informações 
regulares e adequadas relativas a ameaças, educação para a segurança e conduta adequada 
na iminência de perigo,  

– protecção: tomada de medidas em locais específicos, 
– medidas de emergência: os objectivos primários das medidas de emergência serão a 

preservação da vida, da propriedade e do ambiente, a redução ao mínimo dos efeitos 
nocivos da ocorrência de catástrofes e a prevenção do seu aumento, 

– medidas de recuperação: compreende as medidas necessárias para facilitar um rápido 
retorno à normalidade. 

 
Em teoria, o sistema parece ser bom. No entanto, na prática e em tempo real, o mecanismo 
revela sérias lacunas. Há, nomeadamente, sete domínios que requerem uma melhoria das 
medidas: 

1. Melhor partilha de informações sobre recursos disponíveis, competências e estratégias 
bem sucedidas e práticas a nível nacional: A base de dados da Comissão identifica a 
eventual ajuda disponível. Actualmente, esta base de dados é bastante primitiva e contém, 
principalmente, informação relativa às equipas de intervenção. A experiência demonstra 
que a base de dados requer melhorias de modo a conter informações necessárias sobre as 
capacidades de resposta, os custos associados, o tipo de equipamentos disponível e a sua 
localização.  

2. Mais formação destinada às equipas de intervenção: A experiência também demonstrou 
que a formação regular, os exercícios comuns com vista à melhoria da cooperação e da 
interoperabilidade e outras formas de cooperação também requerem melhorias. Serão úteis 
para assinalar as dificuldades práticas, tais como a comunicação e a compatibilidade do 
equipamento técnico, factores essenciais para garantir uma resposta célere. Deveria 
colocar-se ênfase especial no recrutamento e na formação adequada de voluntários nos 25 
Estados-Membros. 
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3. Melhor comunicação, coordenação, sistemas de informação em tempo real para 
informar imediatamente o público e ligação a outras redes: A comunicação, a 
coordenação e a avaliação dos modos de evitar uma duplicação de esforços também 
requerem melhorias. Note-se que, nos termos da presente decisão, os Estados-Membros 
não são obrigados a notificar o Centro de Informação e Vigilância numa situação de 
emergência grave, mesmo que esta tenha efeitos transfronteiriços. A Comissão gostaria de 
propor alterações à Decisão 2001/792/CE do Conselho, no intuito de assegurar a 
disponibilização desta informação. O relator apoia esta intenção da Comissão. Sempre que 
seja disponibilizada assistência a países terceiros, deverão ser melhorados os 
procedimentos de avaliação e de melhoria de coordenação das equipas dos diferentes 
países participantes e de criação de canais de comunicação com todas as partes envolvidas 
no terreno. 

4. Financiamento: Verificam-se algumas dificuldades financeiras. As receitas líquidas 
disponíveis e os procedimentos comunitários (intervenção de emergência ou reembolso 
posterior através do Fundo de Solidariedade, por exemplo) são complexos ou insuficientes 
e, muitas vezes, implementados com demasiada lentidão. A Comissão refere que a 
experiência adquirida, nomeadamente com os incêndios florestais, no Verão de 2003, 
evidenciou claramente a necessidade de implementar uma possibilidade de accionar 
rapidamente as fontes de financiamento. Verificam-se problemas deste tipo no âmbito da 
actuação externa da UE. O futuro instrumento jurídico deverá ser acompanhado pelos 
instrumentos financeiros necessários, inter alia, um novo Fundo de Solidariedade 
abrangendo todas as actividades da UE e a Reserva de Emergência para as actividades 
externas da UE. 

5. Reforço da parceria social mediante um envolvimento mais activo da sociedade civil e 
das autoridades locais. Todas as pessoas devem ser informadas sobre os riscos que 
correm, de modo a gerirem os meios necessários para uma actuação responsável e 
solidária quando ocorre uma catástrofe. Deveríamos implementar acções em estreita 
cooperação com as autoridades nacionais, regionais e locais, nomeadamente nas regiões 
isoladas e ultra-periféricas da União. 

6. Alargamento dos poderes de investigação e do desenvolvimento de sistemas de 
emergência para uma gestão mais eficaz das catástrofes. 

7. Implementação do princípio da subsidiariedade e elaboração de planos nacionais para 
coordenação de emergência. Para melhorar ainda mais as actuais capacidades 
operacionais, a nível nacional, no domínio da protecção civil e da resposta a crises no seio 
da UE. 

O relator considera que estas medidas são urgentemente necessárias, pois só aumentando as 
competências específicas, trabalhando em estreita cooperação, aliando recursos e aumentando 
o financiamento, é que a UE poderá estar melhor preparada para proteger os cidadãos quando 
ocorre uma catástrofe tanto no interior, como no exterior da União. Deste modo, as vítimas do 
trauma de uma catástrofe podem confiar em que as suas necessidades serão satisfeitas com a 
máxima brevidade e eficácia possíveis. 
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PROCESSO 

Título Projecto de relatório sobre a proposta de decisão do Conselho que 
altera a Decisão 1999/847/CE no que respeita ao prolongamento do 
programa de acção comunitária no domínio da protecção civil 

Referências COM(2004)0512 – C6- 0111/2004 – 2004/0162(CNS) 
Base jurídica Art. 308° CE 
Base regimental Art. 51º 
Data de consulta do PE – 
Comissão competente quanto ao fundo ENVI 
 Data de comunicação em sessão – 
Comissões encarregadas de emitir 
parecer 

–     

 Data de comunicação em sessão –     
Comissões que não emitiram parecer –     
 Data da decisão –     
Cooperação reforçada – 
 Data de comunicação em sessão – 
Relator(es) Dimitrios Papadimoulis 
 Data de designação – 
Relator(es) substituído(s) – 
Processo simplificado – 
 Data da decisão – 
Contestação da base jurídica – 
 Data do parecer JURI – 
Modificação da dotação financeira – 
 Data do parecer BUDG – 
Consulta do Comité Económico e Social 
Europeu 

 

 Data da decisão em sessão – 
Consulta do Comité das Regiões  
 Data da decisão em sessão – 

Exame em comissão –     
Data de aprovação – 
Resultado da votação final A favor: – 
 Contra: – 
 Abstenções: – 
Deputados presentes no momento da 
votação final 

– 

Suplentes presentes no momento da 
votação final 

– 

Suplentes (nº 2 do art. 178º) presentes 
no momento da votação final 

– 

Data de entrega 14.10.2004 A6-0000/2004 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

