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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 regulamento do  Conselho que institui um instrumento de 
preparação e de resposta rápida para emergências graves
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2005)0113)1,

– Tendo em conta o artigo 308º do Tratado CE e o artigo 203º do Tratado Euratom, nos 
termos dos quais foi consultado pelo Conselho (C6-0181/2005),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos,

– Tendo em conta o artigo 51º e 35º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão dos Orçamentos e da  Comissão das Liberdades 
Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do nº 2 do 
artigo 250º do Tratado CE/do artigo 119º, segundo parágrafo, do Tratado Euratom;

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

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

4 bis. Solicita ao Conselho e à Comissão que examinem o presente na sua primeira leitura, 
nos termos do processo de co-decisão em conformidade com a base jurídica alterada;

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

  
1 Ainda não publicada em JO.
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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

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

Proposta de REGULAMENTO DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO que institui um instrumento 
de prevenção, de preparação e de resposta 
rápida para emergências graves

(A presente alteração aplica-se em todo o 
texto sempre que forem referidas as 
expressões " preparação" e "resposta 
rápida").

Justificação

A proposta da Comissão não trata da questão da prevenção. Esta questão é essencial, uma 
vez que a gestão integrada de emergências inclui medidas preventivas ao mesmo título que as 
de preparação e de resposta. Além disso, algumas das acções elegíveis aplicam-se não só à 
preparação, como também à prevenção. 

Alteração 2
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
seu artigo 308º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o nº 
1 do seu artigo 175º,

Justificação

O objectivo principal do regulamento é a protecção das pessoas e do ambiente, como 
claramente indicado no seu artigo 1º (Objecto). Todas as acções elegíveis para 
financiamento ao abrigo da proposta servem, em última instância, o objectivo de proteger a 
saúde humana e o ambiente.

Alteração 3
Citação 2
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Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica, nomeadamente o seu artigo 
203º,

Suprimido

Justificação

A  questão dos acidentes nucleares deve ser tratada através de um instrumento legislativo 
separado.

Alteração 4
Considerando 1

(1) Nos termos do nº 1, alínea u), do 
artigo 3º do Tratado CE, as acções da 
Comunidade devem incluir medidas na 
esfera da protecção civil.

(1) As emergências graves podem afectar 
seriamente, tanto a saúde pública, como o 
ambiente. Nos termos do Tratado que 
institui a Comunidade Europeia, existe 
uma base jurídica que abrange, tanto o 
ambiente, como a protecção da saúde 
pública - o nº  1 do artigo 175º - em que, 
consequentemente, o instrumento deve 
basear-se.

Justificação

O objectivo principal do regulamento é a protecção das pessoas e do ambiente,  como 
claramente indicado no seu artigo 1º (Objecto). Todas as acções elegíveis para 
financiamento ao abrigo da proposta servem, em última instância, o objectivo de proteger a 
saúde humana e o ambiente.

Alteração 5
Considerando 2

(2) Para tal, a Decisão 2001/792/CE, 
Euratom do Conselho estabeleceu um 
mecanismo comunitário destinado a 
facilitar uma cooperação reforçada no 
quadro das intervenções de socorro da 
Protecção Civil.

(2) A Decisão 2001/792/CE, Euratom do 
Conselho estabeleceu um mecanismo 
comunitário destinado a facilitar uma 
cooperação reforçada no quadro das 
intervenções de socorro da Protecção Civil.



PE 362.591v01-00 8/22 PR\578817PT.doc

PT

Justificação

Decorre da alteração à primeira citação.

Alteração 6
Considerando 2 bis (novo)

 (2 bis) As alterações climáticas têm um 
impacto ambiental, económico e social 
negativo global significativo, com 
consequências potencialmente 
catastróficas. As perdas económicas 
resultantes de catástrofes naturais ligadas 
ao clima durante a última década tiveram 
um aumento de factor seis relativamente 
aos níveis dos anos 60.

Justificação

O texto da justificação não faz qualquer referência específica às alterações climáticas, mas 
está indirectamente ligado a questões relativas a estas últimas. Enuncia muitos riscos, mas 
não menciona especificamente as alterações climáticas. Importa considerar muitas das 
questões referidas à luz de cenários de alteração climática.

Alteração 7
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) A redução do risco de desastres, 
incluindo a redução da vulnerabilidade a
catástrofes naturais, constitui parte 
integrante do desenvolvimento sustentável 
e uma das condições prévias essenciais 
para a realização dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio.

Justificação

O Plano de Joanesburgo para a Implementação da Cimeira Mundial sobre o 
Desenvolvimento Sustentável exige uma abordagem integrada, multi-riscos e abrangente 
para tratar de riscos, avaliação e gestão de catástrofes, incluindo a prevenção, a atenuação, 
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a preparação , a resposta e a recuperação.

Alteração 8
Considerando 3

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

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

Justificação

Decorre da alteração do título.

Alteração 9
Considerando 4

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

(4) O instrumento será uma expressão 
visível da solidariedade comunitária para 
com os países confrontados com
emergências graves resultantes de 
catástrofes naturais, industriais e 
tecnológicas, incluindo a poluição 
marinha, ou de actos terroristas,, 
facilitando a concessão de assistência 
mútua através da mobilização dos meios de 
intervenção dos Estados-Membros.

Justificação

Uma vez que o instrumento inclui a prevenção, a expressão "confrontados" é a mais 
adequada. O considerando 5 é incorporado no considerando 4. A poluição marinha é aditada 
porque, à parte do Mecanismo de Protecção Civil, não há quaisquer outros instrumentos 
específicos para tratar da gestão das consequências de catástrofes marítimas.
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Alteração 10
Considerando 5

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

Suprimido

Justificação

O texto foi incorporado no considerando 4.

Alteração 11
Considerando 6 bis (novo)

(6 bis) A manifestação da solidariedade 
com países terceiros confrontados com 
catástrofes e situações de emergência já 
existe há muitos anos enquanto parte das 
acções externas da UE e em 
conformidade com o princípio da 
solidariedade; a protecção civil da UE a
prestar para além da União deverá 
proporcionar valor acrescentado e 
aumentar a eficácia e a efectividade do 
funcionamento do instrumento.

Justificação

A UE deverá mostrar a sua solidariedade com os países terceiros, no caso de emergências 
graves, nomeadamente com os países em desenvolvimento em que o número e dimensão das 
catástrofes naturais e o seu crescente impacto nos últimos anos têm provocado uma perda 
maciça de vidas humanas e consequências sociais, económicas e ambientais negativas a 
longo prazo.

Alteração 12
Considerando 7

(7) Por razões de coerência, afigura-se 
apropriado que as acções de resposta 
rápida realizadas fora da Comunidade 
sejam abrangidas pelo Regulamento (CE) 

(7) Por razões de coerência, afigura-se 
apropriado que as acções abrangidas pela 
Decisão [….]/2005 do Conselho, que 
institui o programa específico de 
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n.º [….]/2005 do Conselho, de [….], que 
institui um Instrumento de Estabilidade. 
Pelos mesmos motivos, as acções
abrangidas pela Decisão [….]/2005 do 
Conselho, que institui o programa 
específico “Prevenção, preparação e gestão 
das consequências do terrorismo” ou que 
estejam relacionadas com a manutenção da 
lei e da ordem e com a salvaguarda da 
segurança interna não deverão ser 
abrangidas pelo instrumento.

“Prevenção, preparação e gestão das 
consequências do terrorismo” ou que 
estejam relacionadas com a manutenção da 
lei e da ordem e com a salvaguarda da 
segurança interna não deverão ser 
abrangidas pelo instrumento.

Justificação

A Comunidade deverá ser capaz de demonstrar a sua solidariedade para com países 
terceiros respondendo a situações de emergência nos respectivos territórios. Uma resposta 
rápida a emergências graves fora da UE deverá, assim, ser incluída no âmbito de aplicação 
do instrumento. 

A proposta de um Instrumento de Estabilidade (COM(2004)630), actualmente em debate no 
âmbito do Conselho, não poderia realizar o mesmo objectivo, mesmo que incluída nas acções 
de protecção civil fora da União Europeia, tendo em conta o seu âmbito (promoção da paz e 
da estabilidade, da segurança e da protecção das populações civis em países terceiros).

Alteração 13
Considerando 9

(9) A adjudicação de contratos de direito 
público e a concessão de subvenções ao 
abrigo do presente regulamento deverão 
efectuar-se em conformidade com o 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias. Dada a natureza 
específica das acções no domínio da 
protecção civil, será conveniente que seja 
contemplada a possibilidade de concessão 
de subvenções a pessoas singulares.

(9) A adjudicação de contratos de direito 
público e a concessão de subvenções ao 
abrigo do presente regulamento deverão 
efectuar-se em conformidade com o 
Regulamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 
do Conselho, de 25 de Junho de 2002, que 
institui o Regulamento Financeiro 
aplicável ao orçamento geral das 
Comunidades Europeias. Dada a natureza 
específica das acções no domínio da 
protecção civil, será conveniente que seja 
contemplada a possibilidade de concessão 
de subvenções a pessoas singulares e 
organizações não governamentais.
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Justificação

Importa ter em conta a implicação do desenvolvimento da participação das ONG na 
preparação e resposta a emergências.

Alteração 14
Considerando 16 bis (novo)

 (16 bis) É incluído na presente Decisão, 
para a duração total do programa e sem, 
assim, afectar as competências da 
autoridade orçamental, tal como 
estabelecidas no Tratado, um quadro 
financeiro no âmbito do ponto 33 do 
Acordo Interinstitucional de 6 de Maio de 
1991, entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, sobre a disciplina 
orçamental e a melhoria do processo 
orçamental1.
----------------
1 JO C 172, de 18.6.1999, p. 1.

Justificação

Referência ao processo de co-decisão, em virtude da alteração da base jurídica.

Alteração 15
Considerando 16 ter (novo)

(16 ter) A acção comunitária no domínio 
da protecção civil complementa as 
políticas das autoridades nacionais, 
regionais e locais. As regiões e municípios 
são os primeiros a serem confrontados em 
caso de catástrofes, pelo que devem ser 
plenamente associados à concepção, 
implementação e acompanhamento das 
políticas de protecção civil.
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Justificação

A resposta habitual e adequada a acidentes perturbadores do quotidiano situa-se a nível 
local/regional, mais do que a nível nacional e supranacional. A preparação da reacção a 
emergências deverá, consequentemente, situar-se também a nível local, uma vez que os 
planos devem ser desenvolvidos com base no conhecimento existente a nível local.

Alteração 16
Considerando 17

(17) O Tratado que institui a Comunidade 
Europeia e o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia da Energia 
Atómica não prevêem, para a aprovação 
do presente regulamento, outros poderes 
para além dos mencionados 
respectivamente nos artigos 308° e 203°,

Suprimido

Justificação

O objectivo principal do regulamento é a protecção das pessoas e do ambiente, como 
claramente indicado no seu artigo 1º (Objecto). Todas as acções elegíveis para 
financiamento ao abrigo da proposta servem, em última instância, o objectivo de proteger a 
saúde humana e o ambiente.

Alteração 17
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) O Parlamento Europeu aprovou 
um certo número de resoluções na 
sequência de desastres naturais, a mais 
recente das quais em 8 de Setembro de 
2005*, tendo então solicitado à Comissão 
e aos Estados-Membros que trabalhassem 
no sentido de uma cooperação mais 
estreita em matéria de medidas de 
protecção civil em caso de catástrofes 
naturais, a fim de agir preventivamente e 
de minimizar o seu impacto devastador, 
nomeadamente através da 
disponibilização de recursos adicionais de 
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protecção civil.
* P6_TA-PROV(2005)0334, ponto 9.

Alteração 18
Artigo 1, parágrafo 1

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

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

Justificação

Decorre da alteração do título.

Alteração 19
Artigo 1, parágrafos  2 e 3

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

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

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

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

Justificação

A assistência técnica está prevista no artigo 10º.
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Alteração 20
Artigo 2, nº 1

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

O presente regulamento será aplicável a 
todas as formas de emergência grave, tal 
como definidas no alínea 1) do artigo 3º, 
dentro e fora da Comunidade, com 
particular atenção aos aspectos relativos à 
saúde pública.

Será igualmente aplicável à gestão das 
consequências imediatas dessas 
emergências graves, no território da 
Comunidade e dos países que participam 
no mecanismo comunitário estabelecido 
pela Decisão 2001/792.
Será ainda aplicável à preparação e à 
resposta rápida aos efeitos das 
emergências graves sobre a saúde 
pública.

Justificação

A Comunidade deverá ser capaz de demonstrar a sua solidariedade para com países 
terceiros respondendo a situações de emergência nos respectivos territórios. Uma resposta 
rápida a emergências graves fora da UE deverá, assim, ser incluída no âmbito de aplicação 
do instrumento. 

A proposta de um Instrumento de Estabilidade (COM(2004)630), actualmente em debate no 
âmbito do Conselho, não poderia realizar o mesmo objectivo, mesmo que incluída nas acções 
de protecção civil fora da União Europeia, tendo em conta o seu âmbito (promoção da paz e 
da estabilidade, da segurança e da protecção das populações civis em países terceiros).

Alteração 21
Artigo 2 bis (novo)

Artigo 2º bis
Duração de recursos orçamentais

O presente regulamento entrará em vigor 
em 1 de Janeiro de 2007 e expirará em 31 
de Dezembro de 2013. 
O quadro financeiro para a 
implementação do presente instrumento é 
de 278 milhões de euros para o período de 
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1 de Janeiro de 2007 a 31 de Dezembro de 
2013 (sete anos).

Justificação

Na sequência da alteração no sentido de incluir as acções externas no âmbito de aplicação 
do presente regulamento, as necessidades orçamentais aumentaram: afigura-se adequado um 
montante adicional de 105 milhões de euros para o período de 7 anos.

Alteração 22
Artigo 3 alínea (1)

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

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

Justificação

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

Alteração 23
Artigo 3 alínea 1 bis) (nova)

1 bis) "prevenção", qualquer acção que 
susceptível evitar efectivamente o impacto 
adverso de riscos ou quaisquer meios de 
minimizar catástrofes de origem natural 
ou humana; 

Justificação

A prevenção constitui parte do objectivo principal do presente regulamento.
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Alteração 24
Artigo 3 alínea (3)

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

(3) “preparação”, qualquer acção realizada 
antecipadamente para garantir a eficácia da 
resposta rápida ao impacto de acidentes 
naturais e tecnológicos e de degradação 
ambiental, incluindo a emissão atempada 
e eficaz de alertas precoces.

Justificação

Por si sós, a preparação e a resposta não bastam para reduzir os riscos, a menos que estes
sejam precedidas de alertas precoces. Estes elementos não podem ser separados, uma vez que 
o alerta antecipado é decisivo para a orientação correcta de medidas a tomar.  

Alteração 25
Artigo 3 alínea 3 bis) (nova)

(3 bis) "alerta precoce", prestação 
atempada e eficaz de informação que 
permita que as medidas a tomar evitem ou 
reduzam os riscos e assegurem a 
preparação de respostas eficientes.

Justificação

O alerta precoce constitui um elemento fundamental da redução do risco de desastres. 

Alteração 26
Artigo 4 parte introdutória

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

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

Justificação

Trata-se de não excluir quaisquer outras acções que possam vir a revelar-se necessárias.
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Alteração 27
Artigo 4 alínea (3)

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

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

Justificação

Trata-se de completar o conjunto de acções elegíveis previstas no presente regulamento.

Alteração 28
Artigo 4 alínea (4)

(4) projectos de demonstração; (4) projectos e programas de 
demonstração;

Justificação

Trata-se de completar o conjunto de acções elegíveis previstas no presente regulamento.

Alteração 29
Artigo 4 alínea (5)

(5) transferência de tecnologias; (5) transferência de conhecimentos,
tecnologias e peritagem;

Justificação

Trata-se de completar o conjunto de acções elegíveis previstas no presente regulamento.

Alteração 30
Artigo 4 alínea (9)

(9) criação e manutenção de ferramentas e 
de sistemas seguros de comunicações;

(9) criação e manutenção de ferramentas e 
de sistemas fiáveis e seguros de 
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comunicações;

Justificação

Trata-se de completar o conjunto de acções elegíveis previstas no presente regulamento.

Alteração 31
Artigo 4 alínea 14 bis) (nova)

(14 bis) Promoção de processos de 
harmonização das abordagens, métodos e 
meios de prevenção e de resposta a 
emergências graves.  

Justificação

Para conseguir maior eficiência, é necessário um certo grau de harmonização. 

Alteração 32
Artigo 13, nº 1

1. A Comissão será assistida por um 
comité, composto por representantes dos 
Estados-Membros e presidido pelo 
representante da Comissão, a seguir 
designado "o comité".

1. A Comissão será assistida por um 
comité, composto por representantes dos 
Estados-Membros, incluindo a 
participação das autoridades locais e 
regionais, e presidido pelo representante 
da Comissão, a seguir designado "o 
comité".

Justificação

As autoridades locais e regionais devem desempenhar um papel central na prevenção e na 
gestão de catástrofes.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

A recente catástrofe do tsunami na Ásia, os fortes ciclones tropicais na Luisiana e no 
Mississipi, assim como as cheias devastadoras na Roménia, Bulgária, Suíça, Áustria, 
Alemanha e França, as secas graves em Espanha e Portugal e os incêndios que destruíram
quase 180.000 hectares de floresta em Portugal constituem outros tantos sinais de que as 
catástrofes naturais constituem uma ameaça global. Os riscos urbanos, a degradação do 
ambiente e o aquecimento global deverão tornar a redução de riscos numa prioridade principal 
de todos os Governos da UE e desta última propriamente dita, pelo que o reforço do 
Mecanismo Comunitário de Protecção Civil deve tornar-se num objectivo imediato e não 
esperar por outros desastres.

Retrospectiva

O Mecanismo Comunitário de Protecção Civil apoia e facilita a mobilização de assistência de 
protecção civil vital para necessidades imediatas de países afectados por catástrofes. 
Estabelecido em Outubro de 2001 (Decisão 2001/792/CE-Euratom do Conselho), o 
Mecanismo pode ser activado em caso de catástrofes de origem natural ou humana, incluindo 
acidentes nucleares. 30 Estados - a EU 25, a Bulgária, a Roménia, o Lichtenstein, a Noruega e 
a Islândia - participam actualmente no Mecanismo. Este é complementado por um "programa 
de acção no domínio da protecção civil (Decisão 1999/847/CE do Conselho) que permite o 
financiamento de actividades orientadas para a acção preventiva, a preparação e uma resposta 
eficaz. Expira no fim de 2006.

Para o período 2007-2013, a Comissão propõe os seguintes instrumentos destinados a 
estabelecer o quadro jurídico necessário para futuras acções no domínio da protecção civil:

- O Instrumento de Solidariedade (COM(2005)108) substituirá o actual Fundo de 
Solidariedade. Destina-se a reembolsar os Estados-Membros por custos de reparação 
das consequências de catástrofes graves.

- O Instrumento de Estabilidade (COM (2004)630) para acções fora da UE.

- O Programa "Prevenção, Preparação e Gestão de Consequências do Terrorismo" 
(COM (2005)124) prevê a prevenção, preparação e gestão de consequências do 
terrorismo no que diz respeito aos serviços especiais de informação e à aplicação da 
lei. 

- O Instrumento de Preparação e de Resposta Rápida a Emergências Graves (COM 
(2005)113 final), destinado a reforçar a capacidade de resposta da UE no contexto do 
Mecanismo de Protecção Civil e a maximizar a assistência em termos de preparação e 
resposta rápida a emergências graves. O principal objectivo político é apoiar e 
complementar os esforços dos Estados-Membros na protecção de pessoas, ambiente e 
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propriedade em caso de emergências graves. Estabelece regras para a prestação de 
assistência financeira a acções concebidas para reforçar o estado de preparação 
comunitária para emergências graves, incluindo também disposições especiais de 
assistência financeira em caso de emergências graves, a fim de facilitar uma resposta 
rápida e eficaz a estas últimas.

Recomendações do relator

Base jurídica

A Comissão propôs basear o regulamento nos artigos 308º TCE e 203º do Tratado Euratom, 
alegando que os Tratados não prevêem uma base jurídica específica para medidas no domínio 
da protecção civil.
O relator sugere o artigo 175º, nº 1, do TCE como base jurídica correcta à luz dos objectivos 
da proposta e do respectivo conteúdo, tendo em conta que o propósito principal do 
regulamento é visivelmente a protecção da saúde das pessoas e do ambiente, como referido no 
artigo 1º (Objectivos) da respectiva proposta. Além disso, todas as acções elegíveis para 
financiamento ao abrigo da proposta (artigo 4º) servem o objectivo último de proteger a saúde 
humana e o ambiente.

Âmbito

Prevenção
A proposta da Comissão não trata da questão da prevenção.
O relator sugere a inclusão desta questão no âmbito de aplicação do instrumento, uma vez que 
a gestão integrada de emergências inclui medidas de prevenção, de preparação e de resposta. 
A prevenção constitui um factor fundamental da redução de riscos de catástrofe e não pode 
ser separada de preparação e da resposta rápida, uma vez que é decisiva para determinar a 
orientação correcta para, e.g., tomar medidas de gestão de riscos de inundações a longo prazo.

Acção fora da UE
A Comissão prevê o financiamento de acções de protecção civil na UE e também nos Estados 
participantes vinculados pelo Memorando de Acordo e não abrange a possibilidade de 
resposta a catástrofes que ocorram fora da UE, apesar de a Decisão do Conselho que 
estabelece o Mecanismo Comunitário de Protecção Civil permitir tal eventualidade. 
O relator sugere o alargamento do âmbito de aplicação do regulamento para fora da UE. As 
acções externas de protecção civil constituem actualmente parte do âmbito da proposta de um 
Instrumento de Estabilidade (COM(2004)630). Porém, uma vez que o Conselho decidiu 
alterar a base jurídica deste instrumento, as acções de protecção civil da UE já não estão 
cobertas; consequentemente, é adequado incluí-las, de acordo com o princípio de 
solidariedade, no presente regulamento.

Poluição marinha
As emergências resultantes da poluição marinha devem ser incluídas no âmbito da protecção 
civil do novo instrumento jurídico de preparação e de resposta rápida a emergências graves, 
uma vez que, à parte do Mecanismo de Protecção Civil, não existe qualquer outro instrumento 
específico para tratar da gestão das consequências de acidentes marítimos. A poluição 
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marinha acidental está explicitamente incluída na protecção civil, conjuntamente com as 
catástrofes de origem natural, tecnológica, radiológica ou ambiental, no artigo 1º da Decisão 
relativa ao Mecanismo Comunitário (2001/792/CE). Os recentes acidentes marítimos 
demonstraram que um Estado costeiro individual não pode tratar de manchas de petróleo 
derivantes de grande escala sem a ajuda de outros Estados.

Definições
O relator considera que pode ser acrescentado valor e clareza através de uma definição UE de 
"protecção civil" clara e acordada e da terminologia associada. Considera, além disso, que a 
clarificação de expressões como "prevenção" "preparação" e "alarme precoce" pode ser útil.

Princípio da subsidiariedade
O relator concorda com a Comissão no sentido em que a doutrina da UE em matéria de 
protecção civil tem que se basear numa abordagem "da base para o topo" e em que a 
responsabilidade primeira pela actividade de protecção civil cabe aos Estados-Membros. 
Gostaria de salientar que a acção comunitária neste domínio complementa as políticas das 
autoridades nacionais, regionais e locais e que as regiões e municípios estão na primeira linha 
em caso de catástrofes, pelo que devem ser plenamente associados à concepção, 
implementação e monitorização das políticas de protecção civil.

Tipo de instrumento jurídico
O relator concorda com a proposta da Comissão de utilizar um regulamento. Outros tipos de 
instrumentos jurídicos não seriam adequados, uma vez que a natureza e conteúdo de algumas 
das obrigações previstas na proposta indica que estas apenas podem ser satisfeitas através de 
um instrumento jurídico directamente aplicável.

Orçamento
No que diz respeito aos elementos orçamentais, o instrumento não inclui quaisquer montantes 
concretos, mas apenas previsões de montantes indicativos na ficha financeira da Comissão, 
baseadas na experiência dos instrumentos de protecção civil actuais. 
As intervenções passadas mostraram a necessidade de reforçar o sistema e de aumentar ou 
introduzir certas novas despesas. Assim, a alteração do relator no sentido de incluir no âmbito 
do articulado o financiamento de acções fora da Comunidade salienta também a necessidade 
de aumentar o orçamento, caso em que se afigura adequado um montante adicional de 105 
milhões de € para o período de 7 anos.


