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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as catástrofes naturais (incêndios) - Aspectos do desenvolvimento regional
(2005/2193(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre o reforço da capacidade de resposta 
da UE em caso de catástrofes e de crises em países terceiros (COM(2005)0153),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão: melhorar o mecanismo comunitário de 
protecção civil (COM(2005)0137,

– Tendo em conta a proposta de Decisão do Conselho que estabelece um mecanismo 
comunitário no domínio da protecção civil (reformulada), apresentada pela Comissão 
(COM(2006)0029),

– Tendo em conta a proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
avaliação e gestão das inundações, apresentada pela Comissão (COM(2006)0472),

– Tendo em conta a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que 
institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia, apresentada pela Comissão 
(COM(2005)0108),

– Tendo em conta os artigos 2º e 6º do Tratado CE segundo os quais as exigências da
protecção do meio ambiente devem integrar-se no resto das políticas da Comunidade, a 
fim de fomentar um desenvolvimento económico sustentável do ponto de vista do meio 
ambiente,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre a alteração climática e a dimensão europeia 
da água,

– Tendo em conta o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 
alteração climática, de 11 de Dezembro de 1997, e a ratificação do Protocolo de Quioto 
por parte da CE em 31 de Maio de 2002,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 2152/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de Novembro de 2003, sobre o acompanhamento das florestas e das 
interacções ambientais na Comunidade (Forest Focus)1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Conselho, de 20 de Setembro de 
2005, relativo à ajuda ao desenvolvimento rural através do Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER)2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão sobre uma estratégia da União Europeia 
para o sector florestal (COM(1998)0649),

– Tendo em conta a sua Resolução de 8 de Setembro de 2005, sobre as catástrofes naturais 
  

1 JO L 324 de 11.12.2003, p.1.
2 JO L 277 de 21.10.2005, p. 1.
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(incêndios e inundações) ocorridas este Verão na Europa1,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2006),

A. Considerando que as catástrofes naturais na União Europeia provocaram a morte de 
65 000 pessoas desde 1980 e um custo económico de 124 200 milhões de euros, de 
acordo com os dados das Nações Unidas,

B. Considerando que as chuvas torrenciais de Agosto de 2005 causaram as inundações mais 
graves na Europa desde 2002, provocando a morte de 70 pessoas,

C. Considerando que os incêndios voltaram a arrasar milhares de hectares e, o que é ainda
mais grave, custaram a vida a mais de 30 civis e bombeiros, constatando-se ainda um 
agravamento deste fenómeno, 

D. Considerando que a seca foi em 2005 de uma intensidade e duração excepcionais, 
especialmente no sul e no oeste da Europa, afectando muito severamente a totalidade do
território português e extensas zonas de Espanha, França e Itália,

E. Considerando que as catástrofes naturais têm um impacto desastroso a curto e longo
prazo na economia das regiões afectadas com repercussões nefastas para as 
infra-estruturas, o potencial da produção, o património natural e cultural, o meio ambiente 
e a actividade turística,

F. Considerando que a seca e os incêndios persistentes estão a acelerar o processo de 
desertificação de amplas zonas do sul da Europa, pondo em sério perigo a qualidade de 
vida das populações afectadas,

G. Considerando que as catástrofes naturais ocorrem quando uma situação meteorológica 
extrema afecta uma zona vulnerável, e que, portanto, é necessário reduzir a fragilidade
dessas regiões tendo em conta que os fenómenos climáticos extremos são cada vez mais 
frequentes,

H. Considerando que alguns factores ligados às actividades humanas podem agravar a
dimensão das catástrofes naturais, tais como a agricultura intensiva, a desflorestação e a
urbanização intensiva em zonas de risco,

I. Considerando que a seca contribui de uma forma determinante para a propagação do 
fenómeno dos incêndios, que é o primeiro factor de deterioração da massa florestal 
europeia,

J. Considerando que o fenómeno dos incêndios se acentua também devido ao abandono 
progressivo do mundo rural e das suas actividades tradicionais; a manutenção insuficiente 
das florestas; a existência de grandes massas com uma única espécie florestal e a 
plantação de variedades de árvores inadequadas; a ausência de uma política efectiva de 
prevenção, e a suavidade das penalizações no caso dos incêndios provocados,

K. Considerando que a Europa deve reforçar as medidas para se adaptar à alteração climática 
o que exige um esforço das administrações locais, regionais, nacionais e europeias, mas 
também dos cidadãos,

  
1 Textos Aprovados, P6_TA(2005)0334.
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L. Considerando que é necessário reforçar as medidas de prevenção da União Europeia para 
fazer frente a todo o tipo de catástrofes naturais estabelecendo, caso seja necessário, 
directrizes estratégicas comuns que permitam uma melhor coordenação entre os 
Estados-Membros bem como uma maior operacionalidade e interrelação dos vários
instrumentos comunitários (Fundos Estruturais, Fundo de Solidariedade, futuros FEADER 
e LIFE+, e o novo Instrumento de Resposta Rápida para Grandes Emergências).

M. Considerando que os Fundos Estruturais devem desempenhar um papel mais importante 
no financiamento de medidas destinadas a prevenir as catástrofes e a gerir as suas 
consequências, e que o instrumento comunitário especificamente previsto, o Fundo 
Europeu de Solidariedade, demonstrou na prática ser ineficaz,

N. Considerando que as medidas de prevenção reduzem os danos materiais provocados pelas 
inundações em habitações, infra-estruturas e actividades de produção, o que se pôde
comprovar nas regiões alpinas, onde as inundações de 2005 provocaram muito menos 
perdas do que em 2002 apesar de terem sido de maior alcance,

O. Considerando, não obstante, que em matéria de incêndios as medidas de prevenção se 
efectuam principalmente no contexto da política de Desenvolvimento Rural, sendo até
agora claramente insuficientes,

P. Considerando que campanhas intensivas de informação sobre a utilização sustentável da
água podem reduzir consideravelmente o seu consumo e paliar assim as situações de seca 
grave,

Q. Considerando que se verificou uma descoordenação entre as administrações públicas 
competentes, e que a prevenção, a gestão das catástrofes e a assistência aos territórios e às
vítimas são os três eixos de actuação da União Europeia, nos quais deveria desempenhar 
um papel mais activo,

R. Considerando que se observa uma clara insatisfação em vastos sectores sociais, ONG e
representantes da sociedade civil,

1. Considera necessário que a Comissão apresente uma proposta para a definição de uma 
estratégia europeia de luta contra as catástrofes naturais, incluindo uma rubrica
obrigatória de prevenção de riscos, e a elaboração de um protocolo de acção uniforme na 
União para cada tipo de catástrofe;

2. Considera necessário que nessa estratégia se preste particular atenção às regiões isoladas, 
de baixa densidade geográfica e ultraperiféricas;

3. Salienta a necessidade de adaptar a acção dos Fundos Estruturais na prevenção e gestão 
das catástrofes naturais bem como a sua coordenação com os restantes instrumentos 
comunitários existentes para fazer frente a estas catástrofes; solicita que, na próxima 
programação financeira 2007-2013, se garanta a necessária flexibilidade na redistribuição 
dos recursos disponíveis nos vários fundos para melhorar a sua operacionalidade em caso 
de catástrofes;

4. Recorda que as medidas de prevenção de incêndios e inundações são elegíveis no âmbito 
dos Fundos Estruturais para o novo período de programação, pelo que solicita ao
Conselho que assim o considere e seja consequente nas suas posições comuns;

5. Constata que, após a decisão do Conselho Europeu de Dezembro de 2005, o Objectivo 
"Cooperação Territorial" sofreu uma redução substancial, particularmente na sua
dimensão transnacional e interregional; insta a Comissão a velar por que a dotação
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financeira seja adequada nas negociações em curso para não impedir a realização de 
acções cobertas pelo programa Interreg no âmbito da luta contra as catástrofes naturais;

6. Considera necessário que a Comissão apresente uma proposta de directiva para a 
prevenção e gestão dos incêndios na União Europeia a fim de optimizar os recursos 
comunitários e nacionais existentes para fazer frente a este fenómeno; considera ainda
necessário que se elabore uma comunicação sobre a gestão dos riscos de seca;

7. Solicita ao Conselho e aos Estados-Membros que intensifiquem a investigação para a 
prevenção de catástrofes no 7° Programa-Quadro actualmente em processo de aprovação, 
prestando uma atenção particular à melhoria dos sistemas de alerta prévia;

8. Toma nota do lançamento da fase-piloto para a criação do Observatório Global para a 
Segurança e o Meio Ambiente (GMES), que deverá permitir à União Europeia melhorar a 
previsão, o seguimento e a avaliação das catástrofes naturais, e insta a que se reforce a 
dotação financeira do referido observatório e que se alargue o seu programa de acção a 
todas as catástrofes naturais;

9. Exorta a que seja lançado o sistema GALILEO, que deverá contribuir para melhorar a 
capacidade da União Europeia para antecipar e compreender situações meteorológicas 
extremas;

10. Lamenta que na Comunicação da Comissão relativa ao relatório sobre a execução da 
estratégia florestal da UE (COM(2005)0084), não se conceda uma atenção particular ao
problema dos incêndios, ignorando o facto de que constituem o principal factor de 
deterioração das florestas, pelo que solicita aos Estados-Membros que colmatem essa 
lacuna; 

11. Propõe aos Estados-Membros que integrem e executem obrigatoriamente medidas de 
prevenção de incêndios no âmbito dos seus planos de Desenvolvimento Rural, 
fomentando a participação dos agricultores, porque são os principais garantes da
paisagem rural; consequentemente, reclama a manutenção da rubrica de ajudas 
estabelecida no Regulamento (CE) nº 1257/19991 sobre a ajuda ao desenvolvimento rural 
para a criação de corta-fogos;

12. Insta a Comissão a criar campanhas de informação e educação sobre acções de prevenção
concertadas com os Estados-Membros para reduzir os riscos e as consequências das 
catástrofes naturais, especialmente nas zonas de maior risco, sensibilizando o público 
para a necessidade de cuidar o meio ambiente e preservar os recursos naturais evitando, 
nomeadamente, práticas agrícolas ou de lazer que acarretem riscos;

13. Lamenta que as medidas de prevenção de incêndios do programa "Forest Focus" não 
estejam incluídas nas prioridades do novo programa "LIFE +";

14. Toma nota da referida proposta da Comissão de uma Decisão que estabelece um
mecanismo comunitário de protecção civil, em particular o reforço do CCI (Centro de 
Controlo e Informação), com a possibilidade de um financiamento comunitário dos 
gastos de transporte; solicita ao Conselho que adopte a proposta rapidamente e que 
considere reforçar o referido instrumento, em especial as acções no terreno, bem como
optimizar os recursos escassos disponíveis;

  
1 JO L 160 de 26.6.1999, p. 80.
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15. Convida os Estados-Membros e a Comissão a trabalharem conjuntamente para a melhoria 
substancial da coordenação e comunicação da informação sobre os recursos existentes em
caso de catástrofes, definindo para tal métodos de acção harmonizados;

16. Reitera a sua resolução, de 4 de Setembro de 20031, na qual se declarava a favor da 
criação de uma força europeia de protecção civil e solicita à Comissão que insista neste 
objectivo;

17. Salienta a importância do Fundo de Solidariedade da UE como o principal instrumento 
que deverá permitir à União Europeia reagir com rapidez perante catástrofes graves, tais 
como as inundações, os incêndios ou a seca;

18. No entanto, salienta a necessidade da participação de outros instrumentos existentes, 
como as ajudas de Estado com objectivo regional ou os empréstimos do BEI, com o 
objectivo de reparar os prejuízos causados pelos desastres naturais;

19. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
às autoridades nacionais, regionais e locais das zonas afectadas por catástrofes naturais em 
2005, bem como ao Comité das Regiões, caso considere adequado elaborar um relatório 
sobre a matéria.

  
1 Resolução sobre as consequências da canícula estival (JO C 76 E de 25.3.2004, p. 382).


