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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 estabelece um mecanismo comunitário no 
domínio da protecção civil (reformulada)
(COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Processo de consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2006)0029)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 (C6-0076/2006),

– 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 (A6-0000/2006),

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 e 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;

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

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 2

(2) Nos últimos anos, registou-se um 
aumento significativo do número e 
gravidade das catástrofes naturais e 
provocadas pelo homem, de que resultaram 
a perda de vidas humanas, a destruição da 
infra-estrutura económica e social e danos 
para o ambiente.

(2) Nos últimos anos, registou-se um 
aumento significativo do número e 
gravidade das catástrofes naturais e 
provocadas pelo homem, de que resultaram 
a perda de vidas humanas, bens, incluindo 
o património cultural, a destruição da 
infra-estrutura económica e social e danos 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.



PE 374.274v01-00 6/21 PR\617028PT.doc

PT

para o ambiente.

Alteração 2
Considerando 2 bis (novo)

(2bis) Deve incluir-se a dimensão da 
saúde pública enquanto componente de 
todas as intervenções de protecção civil, 
tendo em conta o facto de que todas as 
catástrofes afectam as pessoas tanto do 
ponto de vista físico como psicológico, o 
que implica um pesado encargo para os 
sistemas de saúde e segurança social 
durante um período considerável de 
tempo, uma vez concluída a fase de 
intervenção. 

Alteração 3
Considerando 2 ter (novo)

(2 ter) O objectivo de criação de 
instrumentos no sector da protecção civil 
deverá primordialmente beneficiar os 
cidadãos afectados. Esses benefícios 
deverão ficar patentes e ser 
quantificáveis, a fim de transmitir uma 
mensagem firme de solidariedade por 
parte dos Estados-Membros da UE.

Alteração 4
Considerando 3

(3) As acções levadas a cabo pela 
Comunidade para implementar a 
Resolução do Conselho e dos 
representantes dos governos dos Estados-
Membros reunidos em Conselho, de 8 de 
Julho de 1991, relativa à melhoria da 
assistência mútua entre os Estados-
Membros em caso de catástrofe natural ou 
tecnológica contribuíram para proteger as 
pessoas, o ambiente e os bens. A 
Convenção sobre os Efeitos 
Transfronteiriços de Acidentes Industriais, 

(3) As acções levadas a cabo pela 
Comunidade para implementar a 
Resolução do Conselho e dos 
representantes dos governos dos Estados-
Membros reunidos em Conselho, de 8 de 
Julho de 1991, relativa à melhoria da 
assistência mútua entre os Estados-
Membros em caso de catástrofe natural, 
radiológica ou tecnológica contribuíram 
para proteger as pessoas, o ambiente e os 
bens. A Convenção sobre os Efeitos 
Transfronteiriços de Acidentes Industriais, 
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da Comissão Económica para a Europa das 
Nações Unidas (CEE/ONU), aprovada pela 
Comunidade através da Decisão 98/685/CE 
do Conselho, contribuiu para reforçar a 
prevenção e a gestão das catástrofes 
industriais. 

da Comissão Económica para a Europa das 
Nações Unidas (CEE/ONU), aprovada pela 
Comunidade através da Decisão 98/685/CE 
do Conselho, contribuiu para reforçar a 
prevenção e a gestão das catástrofes 
industriais.

Alteração 5
Considerando 4

(4) A Decisão 2001/792/CE, Euratom, 
criou um mecanismo comunitário para 
facilitar uma cooperação reforçada no 
quadro das intervenções de socorro da 
protecção civil (a seguir designado «o 
mecanismo»), tendo igualmente em conta 
as necessidades especiais das regiões 
isoladas, ultraperiféricas ou insulares e
outras regiões do território comunitário. 
Nos últimos anos, registou-se um aumento 
considerável do número de países que 
fizeram apelo ao mecanismo de protecção 
civil. Este mecanismo deverá ser reforçado 
para assegurar uma demonstração mais 
efectiva e visível da solidariedade europeia 
e permitir o desenvolvimento de uma 
capacidade de resposta rápida europeia, 
conforme solicitado pelo Conselho 
Europeu, nas conclusões da sua sessão de 
16 e 17 de Junho de 2005, e pelo 
Parlamento Europeu, na sua resolução de 
13 de Janeiro de 2005 sobre o maremoto na 
Ásia.

(4) A Decisão 2001/792/CE, Euratom, 
criou um mecanismo comunitário para 
facilitar uma cooperação reforçada no 
quadro das intervenções de socorro da 
protecção civil (a seguir designado «o 
mecanismo»), tendo igualmente em conta 
as necessidades especiais em matéria de 
assistência e prestação de ajuda nas
regiões isoladas, ultraperiféricas ou 
insulares e outras regiões do território 
comunitário. Deverão existir equipas 
especializadas de intervenção para 
permitir uma melhor resposta às situações 
que possam apresentar-se nestas zonas e 
às suas necessidades. Nos últimos anos, 
registou-se um aumento considerável do 
número de países que fizeram apelo ao 
mecanismo de protecção civil. Este 
mecanismo deverá ser reforçado para 
assegurar uma demonstração mais efectiva 
e visível da solidariedade europeia e 
permitir o desenvolvimento de uma 
capacidade de resposta rápida europeia, 
conforme solicitado pelo Conselho 
Europeu, nas conclusões da sua sessão de 
16 e 17 de Junho de 2005, e pelo 
Parlamento Europeu, na sua resolução de 
13 de Janeiro de 2005 sobre o maremoto na 
Ásia.

Alteração 6
Considerando 6

(6) O mecanismo deverá facilitar a resposta 
da protecção civil a todos os tipos de 
emergências graves, incluindo catástrofes 

(6) O mecanismo deverá facilitar a resposta 
da protecção civil a todos os tipos de 
emergências graves, incluindo catástrofes 
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naturais e provocadas pelo homem, 
acidentes tecnológicos, radiológicos e 
ambientais, actos de terrorismo e poluição 
marinha acidental conforme previsto na 
Decisão n.º 2850/2000/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho que define um 
quadro comunitário para a cooperação no 
domínio da poluição marinha acidental ou 
deliberada. A assistência da protecção civil 
poderá ser solicitada em todas estas 
situações de emergência, em complemento 
das capacidades de resposta do país 
afectado.

naturais e provocadas pelo homem, 
acidentes tecnológicos, radiológicos e 
ambientais, ocorridos dentro ou fora da 
Comunidade, incluindo actos de 
terrorismo e poluição marinha acidental e 
deliberada conforme previsto na Decisão 
n.º 2850/2000/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho que define um quadro 
comunitário para a cooperação no domínio 
da poluição marinha acidental ou 
deliberada, e em particular na alínea b),
primeiro parágrafo, do seu artigo 2º. A 
assistência da protecção civil poderá ser 
solicitada em todas estas situações de 
emergência, em complemento das 
capacidades de resposta do país afectado.

Alteração 7
Considerando 7

(7) A prevenção é de primordial 
importância para a protecção contra as 
catástrofes naturais, tecnológicas e 
ambientais e requer que sejam estudadas 
mais acções. Ao contribuir para um maior 
desenvolvimento dos sistemas de alerta 
precoce, a Comunidade ajudará os Estados-
Membros a reduzirem o tempo de reacção 
às catástrofes naturais. Estes sistemas 
deverão ter em conta as fontes de 
informação existentes. 

(7) A prevenção é de primordial 
importância para a protecção contra as 
catástrofes naturais, tecnológicas e 
ambientais e requer que sejam estudadas 
mais acções. Ao contribuir para um maior 
desenvolvimento dos sistemas de alerta 
precoce, a Comunidade ajudará os Estados-
Membros a reduzirem o tempo de reacção 
às catástrofes naturais e a alertarem os 
cidadãos da UE. Estes sistemas deverão ter 
em conta as fontes de informação 
existentes.

Alteração 8
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) A gestão e utilização dos solos 
constituem uma parte importante das 
políticas e dos planos destinados a 
prevenir e mitigar as catástrofes. Por 
conseguinte, os referidos planos e 
políticas deverão pôr em prática 
abordagens integradas de gestão do 
ambiente e dos recursos naturais que 
incluam a redução do risco de catástrofes. 
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Alteração 9
Considerando 8

(8) Há que tomar medidas preparatórias a 
nível comunitário e dos Estados-Membros 
que permitam mobilizar rapidamente e 
coordenar com a flexibilidade necessária as 
equipas de intervenção de socorro em 
casos de emergência e garantir, através de 
um programa de formação, uma 
capacidade de resposta eficaz e a 
complementaridade das equipas de 
avaliação e/ou de coordenação, das equipas 
de intervenção e de outros recursos, 
conforme for adequado. Outras medidas 
preparatórias incluirão a centralização das 
informações acerca dos recursos médicos 
necessários e o incentivo à utilização das 
novas tecnologias. Convém considerar o 
estabelecimento de módulos adicionais 
para a intervenção da protecção civil, 
constituídos por recursos de um ou vários 
Estados-Membros, por forma a contribuir 
para o desenvolvimento de uma capacidade 
de resposta rápida da protecção civil.

(8) Há que tomar medidas preparatórias a 
nível comunitário e dos Estados-Membros 
que permitam mobilizar rapidamente e 
coordenar com a flexibilidade necessária as 
equipas de intervenção de socorro em 
casos de emergência e garantir, através de 
um programa de formação, uma 
capacidade de resposta eficaz e a 
complementaridade das equipas de 
avaliação e/ou de coordenação, das equipas 
de intervenção e de outros recursos, 
conforme for adequado. Outras medidas 
preparatórias incluirão a centralização das 
informações acerca dos recursos médicos 
necessários, garantindo da 
interoperabilidade do equipamento 
utilizado durante as intervenções, e o 
incentivo à utilização das novas 
tecnologias. Convém considerar o 
estabelecimento de módulos adicionais 
para a intervenção da protecção civil, 
constituídos por recursos de um ou vários 
Estados-Membros, por forma a contribuir 
para o desenvolvimento de uma capacidade 
de resposta rápida da protecção civil.

Alteração 10
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) A informação e a educação torna 
os cidadãos menos vulneráveis. Como 
complemento do desenvolvimento dos 
sistemas de alerta precoce, a Comissão 
deverá, portanto, apresentar uma 
estratégia integrada contra acidentes e 
catástrofes (como prometido no seu 
programa de trabalho para 2002 
(COM(2001)0620, ponto 4, 3ª acção-
chave, página 10)), com especial ênfase 
na informação e formação dos cidadãos, e 
em particular das crianças.
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Alteração 11
Considerando 8 ter (novo)

(8 ter) A fim de garantir e facilitar uma 
prevenção, preparação e resposta eficazes 
às emergências graves, é necessário 
realizar amplas campanhas de 
informação, bem como adoptar iniciativas 
de educação e consciencialização 
destinadas ao público, e em especial aos 
jovens.  

Alteração 12
Considerando 10

(10) O mecanismo previsto deve 
possibilitar a mobilização e facilitar a 
coordenação das intervenções de socorro, 
por forma a contribuir para que seja 
assegurada uma melhor protecção, 
essencialmente das pessoas, mas também 
do meio ambiente e dos bens, incluindo o 
património cultural, reduzindo dessa forma 
a perda de vidas humanas, o número de 
feridos e os danos materiais, económicos e 
ambientais e tornando mais palpável a 
realização dos objectivos de coesão social 
e de solidariedade. A cooperação reforçada 
no domínio das intervenções da protecção 
civil deverá assentar numa estrutura 
comunitária de protecção civil constituída 
por um centro de monitorização e 
informação, um sistema comum de 
comunicações e informação de emergência 
gerido pela Comissão e pontos de contacto 
operacionais nos Estados-Membros. Esta 
estrutura deverá proporcionar um quadro 
para a recolha de informações validadas 
sobre as situações de emergência, a difusão 
destas informações aos Estados-Membros e 
o intercâmbio dos ensinamentos retirados 
das intervenções.

(10) O mecanismo previsto deve 
possibilitar a mobilização e facilitar a 
coordenação das intervenções de socorro, 
por forma a contribuir para que seja 
assegurada uma melhor protecção, 
essencialmente das pessoas, mas também 
da saúde pública, do meio ambiente e dos 
bens, incluindo o património cultural, 
reduzindo dessa forma a perda de vidas 
humanas, o número de feridos e os danos 
materiais, económicos e ambientais e 
tornando mais palpável a realização dos 
objectivos de coesão social e de 
solidariedade. A cooperação reforçada no 
domínio das intervenções da protecção 
civil deverá assentar numa estrutura 
comunitária de protecção civil constituída 
por um centro de monitorização e 
informação, um sistema comum de 
comunicações e informação de emergência 
gerido pela Comissão e pontos de contacto 
operacionais nos Estados-Membros. Esta 
estrutura deverá proporcionar um quadro 
para a recolha de informações validadas 
sobre as situações de emergência, a difusão 
destas informações aos Estados-Membros e 
o intercâmbio dos ensinamentos retirados 
das intervenções.

Alteração 13
Considerando 16
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(16) O mecanismo comunitário poderá 
também constituir um instrumento para 
facilitar e apoiar a gestão de crises, em 
conformidade com a declaração conjunta 
do Conselho e da Comissão, de 29 de 
Setembro de 2003, sobre a utilização do 
mecanismo comunitário de protecção civil 
para fins de gestão de crises, a que se 
refere o Título V do Tratado da União 
Europeia, bem como para facilitar e apoiar 
a cooperação consular em situações de 
emergência em países terceiros. A 
participação dos países candidatos e a 
cooperação com outros países terceiros 
deverão ser possíveis, pois irão reforçar a 
eficiência e a eficácia do mecanismo.

(16) O mecanismo comunitário poderá 
também constituir um instrumento para 
facilitar e apoiar a gestão de crises, em 
conformidade com a declaração conjunta 
do Conselho e da Comissão, de 29 de 
Setembro de 2003, sobre a utilização do 
mecanismo comunitário de protecção civil 
para fins de gestão de crises, a que se 
refere o Título V do Tratado da União 
Europeia, bem como para facilitar e apoiar 
a cooperação consular em situações de 
emergência em países terceiros. A 
participação dos países candidatos e a 
cooperação com outros países terceiros 
deverão ser possíveis, pois as emergências 
ocorridas em países terceiros poderão ter 
um impacto substancial nos Estados-
Membros. Essa participação irá também 
reforçar a eficiência e a eficácia do 
mecanismo.

Alteração 14
Artigo 1, parágrafo 2

A protecção a assegurar pelo mecanismo 
cobrirá essencialmente as pessoas, mas 
também o ambiente e os bens, 
nomeadamente o património cultural, em 
caso de catástrofes naturais ou provocadas 
pelo homem, actos de terrorismo, 
acidentes tecnológicos, radiológicos ou 
ambientais, incluindo poluição marinha 
acidental (a seguir designadas 
«emergências graves»), dentro ou fora da 
Comunidade, tendo igualmente em conta 
as necessidades especiais das regiões 
isoladas, ultraperiféricas e insulares e 
outras regiões do território comunitário.

A protecção a assegurar pelo mecanismo 
cobrirá essencialmente a segurança dos 
cidadãos e a saúde pública, mas também 
o ambiente e os bens, nomeadamente 
o património cultural, em caso de
catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem, actos de terrorismo, 
acidentes tecnológicos, radiológicos ou 
ambientais, incluindo poluição marinha 
acidental e deliberada, tal como disposto 
na Decisão 2850/2000/CE (a seguir 
designadas «emergências graves»), dentro 
ou fora da Comunidade, tendo igualmente 
em conta as necessidades especiais das 
regiões isoladas, ultraperiféricas e insulares 
e outras regiões do território comunitário.

Alteração 15
Artigo 2, nº 1

1. A identificação das equipas de 
intervenção e outros meios de intervenção 

1. A identificação das equipas de 
intervenção e outros meios de intervenção 
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disponíveis nos Estados-Membros para 
uma intervenção de socorro em situações 
de emergência, incluindo meios e 
capacidades militares disponíveis para 
apoiar a protecção civil;

disponíveis nos Estados-Membros para 
uma intervenção de socorro em situações 
de emergência, incluindo a identificação 
dos meios e capacidades militares que 
podem ser disponibilizados para apoiar a 
protecção civil;

Alteração 16
Artigo 2, nº 2

2. A criação e implementação de um 
programa de formação para as equipas de 
intervenção e demais meios humanos de 
apoio à intervenção, bem como para os 
peritos das equipas responsáveis pela 
avaliação ou coordenação;

2. A criação e implementação de um 
programa de formação para as equipas de 
intervenção e demais meios humanos de 
apoio à intervenção, bem como para os 
peritos das equipas responsáveis pela 
avaliação e/ou coordenação;

Alteração 17
Artigo 2, nº 3

3. Seminários, colóquios e projectos-piloto 
sobre os principais aspectos das 
intervenções;

3. Formação, reuniões, intercâmbio de 
pessoal e peritos, exercícios, seminários, 
colóquios e projectos-piloto sobre os 
principais aspectos das intervenções, a fim 
de fomentar a prevenção, a preparação e 
a resposta eficazes a emergências graves;

Alteração 18
Artigo 2, nº 4

4. A constituição e envio de equipas 
responsáveis pela avaliação ou 
coordenação;

4. A constituição e o envio de peritos, 
oficiais de ligação e equipas responsáveis 
pela avaliação e/ou coordenação com os 
meios e o equipamento adequados;

Alteração 19
Artigo 2, nº 7

7. O desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce, tendo em conta as fontes de 
informação existentes, para permitir uma 
resposta rápida dos Estados-Membros e do 

7. O desenvolvimento de sistemas de alerta 
precoce, tendo em conta as fontes de 
informação existentes, para permitir uma 
resposta rápida dos Estados-Membros e do 
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MIC; MIC, bem como informar e alertar as 
populações das zonas propensas a 
catástrofes mediante a utilização de sinais 
e procedimentos comuns em toda a UE;

Alteração 20
Artigo 2, nº 8

8. O estabelecimento de disposições em 
matéria de transporte, logística e outro 
apoio ao nível comunitário;

8. O estabelecimento e a gestão de 
disposições para organizar o transporte
das equipas de socorro e do seu 
equipamento, o apoio logístico, bem como 
para garantir a interoperabilidade do 
equipamento utilizado e outro apoio ao 
nível comunitário, a fim de facilitar as 
intervenções;

Alteração 21
Artigo 2, nº 8 bis (novo)

(8 bis) O estabelecimento de disposições 
destinadas a facilitar e apoiar a ajuda aos 
cidadãos da UE em caso de emergência 
em países terceiros;

Alteração 22
Artigo 2 bis (novo)

Artigo 2º bis
Para efeitos da presente decisão, entende-
se por:
a) "emergência grave", qualquer 
acontecimento ou situação que tenha ou 
possa ter um impacto nocivo nas pessoas, 
na saúde pública, nos bens, no património
cultural ou no ambiente em consequência 
de catástrofes naturais, industriais ou 
tecnológicas, incluindo a poluição 
marinha, ou de actos de terrorismo;
b) "preparação", qualquer medida 
adoptada com antecedência para garantir 
uma resposta eficaz e rápida a catástrofes, 
incluindo a emissão atempada de alertas 
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precoces e a evacuação temporária de 
pessoas e bens dos lugares ameaçados;
c) "alerta precoce", a emissão de 
informações pertinentes e atempadas que 
permitam a adopção de medidas 
destinadas a evitar ou reduzir os riscos e 
garantir a preparação para uma resposta 
eficaz;
d) "resposta rápida", qualquer medida 
adoptada durante uma emergência grave 
ou depois da mesma, a fim de fazer frente 
às suas consequências imediatas.

Alteração 23
Artigo 3, nº 2

2. Os Estados-Membros devem
seleccionar peritos que possam ser 
chamados a intervir no local da 
emergência, no âmbito de uma equipa 
responsável pela avaliação ou 
coordenação;

2. Os Estados-Membros devem
seleccionar peritos que possam ser 
chamados a intervir no local da 
emergência, no âmbito de uma equipa 
responsável pela avaliação e/ou 
coordenação;

Alteração 24
Artigo 3, nº 3

3. Os Estados-Membros devem trabalhar 
no sentido de desenvolver módulos de 
intervenção da protecção civil, compostos 
por recursos de um ou vários 
Estados-Membros, que possam entrar em 
acção num prazo muito curto para 
desempenhar funções de apoio ou 
satisfazer necessidades prioritárias.

3. Os Estados-Membros devem trabalhar 
no sentido de desenvolver módulos de 
intervenção da protecção civil, compostos 
por recursos de um ou vários 
Estados-Membros, que possam entrar em 
acção num prazo muito curto, em 
particular para satisfazer necessidades 
prioritárias, bem como desempenhar 
funções de apoio.

Alteração 25
Artigo 4, nº 1, alínea c)

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
sistemas de alerta precoce em proveito dos 
Estados-Membros e do MIC;

c) Contribuir para o desenvolvimento de 
sistemas de alerta precoce em proveito dos 
cidadãos da UE para catástrofes que 
afectem o território da UE, tendo em 
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conta as fontes de informação existentes, 
a fim de possibilitar uma resposta rápida 
por parte dos Estados-Membros e do MIC;

Alteração 26
Artigo 4, nº 1, alínea c)

h) Tomar medidas para facilitar o 
transporte de recursos para as intervenções 
de socorro e criar a capacidade de 
mobilização dos meios de transporte 
adicionais necessários para garantir uma 
resposta rápida a emergências graves;

h) Tomar medidas para facilitar e garantir 
o transporte atempado de recursos para as 
intervenções de socorro e criar a 
capacidade de mobilização, a curto prazo,
dos meios de transporte e equipamento 
adicionais necessários para garantir uma 
resposta rápida a emergências graves;

Alteração 27
Artigo 4, nº 1, alínea i)

i) Prever meios que permitam fornecer 
apoio logístico de base aos peritos e 
facilitar a mobilização de módulos 
logísticos e outros em apoio das equipas 
dos Estados-Membros que participam em 
intervenções de socorro comunitárias no 
domínio da protecção civil;

i) Prever meios que permitam fornecer 
apoio logístico de base aos peritos, aos 
oficiais de ligação, aos observadores e às
equipas de intervenção e facilitar a 
mobilização de módulos logísticos e outros 
em apoio das equipas dos 
Estados-Membros que participam em 
intervenções de socorro comunitárias no 
domínio da protecção civil;

Alteração 28
Artigo 4, nº 2

2. A Comissão deve estabelecer um 
programa de formação destinado a reforçar 
a coordenação das intervenções de socorro 
da Protecção Civil, garantindo a 
compatibilidade e a complementaridade 
entre as equipas de intervenção previstas 
no n.º 1 do artigo 3.º, os módulos de 
intervenção referidos no n.º 3 do artigo 3.º 
ou, se for esse o caso, os outros meios de 
intervenção previstos no n.º 4 do artigo 3.º 
e aperfeiçoando as competências dos 
peritos mencionados no n.º 2 do artigo 3.º. 
O programa deve incluir cursos e 

2. A Comissão deve estabelecer um 
programa de formação destinado a reforçar 
a coordenação das intervenções de socorro 
da Protecção Civil, garantindo a 
compatibilidade e a complementaridade 
entre as equipas de intervenção previstas 
no n.º 1 do artigo 3.º, os módulos de 
intervenção referidos no n.º 3 do artigo 3.º 
ou, se for esse o caso, os outros meios de 
intervenção previstos no n.º 4 do artigo 3.º 
e aperfeiçoando as competências dos 
peritos mencionados no n.º 2 do artigo 3.º, 
bem como a qualidade dos cuidados 
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exercícios conjuntos, bem como um 
sistema de intercâmbio que permita 
destacar pessoas para equipas de outros 
Estados-Membros.

subsequentes prestados às pessoas 
afectadas. O programa deve incluir cursos 
e exercícios conjuntos, bem como um 
sistema de intercâmbio que permita 
destacar pessoas para equipas de outros 
Estados-Membros.

Alteração 29
Artigo 8, nº 1

1. Qualquer Estado-Membro ao qual seja 
dirigido um pedido de assistência 
determinará rapidamente se tem ou não 
condições para prestar a assistência 
solicitada e informará desse facto o Estado-
Membro requerente, quer através do MIC 
quer directamente, indicando o âmbito e os 
termos da assistência que possa prestar. 
Caso opte por informar directamente o 
Estado-Membro requerente, o Estado-
Membro deve igualmente informar o MIC.

1. Qualquer Estado-Membro ao qual seja 
dirigido um pedido de assistência 
determinará rapidamente se tem ou não 
condições para prestar a assistência 
solicitada e informará desse facto o Estado-
Membro requerente, quer através do MIC 
quer directamente, indicando o âmbito e os 
termos da assistência que possa prestar. 
Caso opte por informar directamente o 
Estado-Membro requerente, o Estado-
Membro deve igualmente informar o MIC. 
O MIC manterá informados os Estados-
Membros.

Alteração 30
Artigo 9, nº 1, parágrafo 3

Em emergências em que a assistência é 
prestada simultaneamente ao abrigo do 
mecanismo e do Regulamento (CE) n.º 
12547/96, de 20 de Junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária, a Comissão deve 
garantir a eficiência, coerência e 
complementaridade do conjunto da 
resposta comunitária.

Em emergências em que a assistência é 
prestada simultaneamente ao abrigo do 
mecanismo e do Regulamento (CE) n.º 
12547/96, de 20 de Junho de 1996, relativo 
à ajuda humanitária, a Comissão deve 
garantir a eficiência, coerência e 
complementaridade do conjunto da 
resposta comunitária. Deve garantir-se a 
não ocorrência de conflitos ou 
duplicações nos esforços da intervenção 
realizados ao abrigo dos dois 
instrumentos.

Alteração 31
Artigo 10 bis (novo)

Artigo 10º bis
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Serão criados meios de transporte e apoio 
logístico suplementares mediante os 
procedimentos de concurso público 
adequados a nível internacional, com 
base na legislação comunitária pertinente, 
sem a aplicação da cláusula de excepção 
relativa à "segurança".

Alteração 32
Artigo 13, nº 5 bis (novo)

5 bis. Os módulos contemplados no nº 3 
do artigo 3º. 

Alteração 33
Artigo 13, nº 5 ter (novo)

5 ter. Os sistemas de alerta precoce 
previstos no nº 1, alínea c) do artigo 4º. 

Alteração 34
Artigo 13, nº 8 bis (novo)

8 bis. Orientações para o estabelecimento
e a interconexão dos sistemas de alerta 
precoce, bem como para a informação e 
formação dos cidadãos no que respeita ao
modo de reagir numa situação de 
emergência. 

Alteração 35
Artigo 14, nº 1

1. A Comissão será assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 13.º da proposta de 
regulamento do Conselho que estabelece 
um instrumento de resposta e preparação 
rápidas para emergências graves.

1. A Comissão será assistida pelo comité 
instituído pelo artigo 13.º da proposta de 
regulamento do Conselho que estabelece 
um instrumento de resposta e preparação 
rápidas para emergências graves e incluirá 
representantes das autoridades locais e 
regionais.
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Alteração 36
Artigo 15, nº 1

A Comissão apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório 
anual sobre a aplicação da presente 
decisão, no qual indicará o valor 
acrescentado da acção comunitária para 
os cidadãos da UE e em especial para as 
pessoas afectadas. 
A Comissão avaliará igualmente a 
aplicação da presente decisão de três em 
três anos a contar da data da sua 
notificação e apresentará ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho as conclusões dessa 
avaliação.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta de reformulação, que respeita a filosofia geral do Mecanismo Comunitário de 
Protecção Civil, tal como instituído em 2001, consiste em introduzir uma série de melhorias 
na Decisão do Conselho existente, a fim de reforçar as acções complementares e de apoio que 
permitirão que a Comunidade Europeia no seu conjunto ajude as pessoas afectadas por 
emergências graves. Simultaneamente, a reformulação serve de complemente à anterior 
proposta de um Instrumento de Preparação e de Resposta Rápida. Enquanto esta última 
estabelece uma base jurídica para o financiamento das acções de protecção civil no próximo 
período de perspectivas financeiras, a nova proposta modifica as normas que regem o 
funcionamento do mecanismo de protecção civil comunitário e fornece uma base jurídica para 
as futuras acções comunitárias neste domínio.

Razões que justificam a adopção de outras medidas

1. Os cidadãos são directamente afectados

A protecção dos cidadãos contra acidentes e catástrofes afecta todos os aspectos da vida 
quotidiana dos cidadãos europeus. Estes concedem uma grande importância à segurança e às 
questões conexas (emprego, segurança social e financeira, ambiente de trabalho e condições 
de vida, segurança perante as ameaças internas e externas, etc.). Durante os últimos três anos 
verificou-se um aumento substancial do número de pedidos de ajuda no âmbito do 
Mecanismo de Protecção Civil apresentados pelos Estados-Membros, pelos países candidatos, 
pelos países em desenvolvimento, dado que as catástrofes superaram a capacidade de resposta 
nacional. 

2. A dimensão económica

A Europa e o resto do mundo enfrentam riscos de todos os tipos. O risco associado (ou seja, 
as perdas esperadas) é elevado, não apenas em termos de vidas humanas, mas também de
perdas económicas e sequelas (particularmente psicológicas). As consequências e sequelas do 
chamado choque pós-traumático traduzem-se em importante perdas económicas/seguradas e 
constituem um grande encargo para os sistemas de segurança social e de saúde. Os dados 
disponíveis no sector dos seguros, mostram que, em todo o mundo, as perdas 
económicas/seguradas, causadas por catástrofes tecnológicas ou naturais estão a aumentar. 
Actualmente, as perdas económicas mundiais causadas por catástrofes naturais parecem 
duplicar de 10 em 10 anos. Se a tendência actual persistir, o montante de perdas anuais 
ascenderá, durante a próxima década, a cerca de 150 milhões de euros.

A proposta permite reunir recursos e realizar as consequentes economias de escala em 
domínios como a logística e o transporte, o que permitirá proceder a uma melhor utilização de 
alguns recursos escassos.

3. A dimensão de prevenção a nível europeu

Embora os serviços de emergência actuem sempre a nível local durante os acidentes e as 
catástrofes, muitos dos elementos que afectam as diversas fases das actividades de protecção 
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civil assumem uma dimensão europeia (por exemplo, a normalização), especialmente em 
sectores específicos como os produtos químicos, o transporte, a construção, as 
telecomunicações e a saúde.

Por último, muitas das actividades relacionadas com a protecção civil assumem particular 
visibilidade durante as crises. No entanto, a eficácia depende do trabalho realizado antes do 
acidente ou da catástrofe, tendo em vista a prevenção e a preparação, bem como a capacidade 
de mitigar os efeitos de uma catástrofe. Efectivamente, podem obter-se muitos progressos 
abordando a questão de uma forma sistemática e considerando-a uma actividade 
pluridisciplinar que requer um alto nível de coordenação.

Conclusões

O relator considera que protecção civil é um sistema complexo que consta de três grandes 
fases: a prevenção (que inclui a mitigação), a intervenção (que inclui a preparação) e a 
restauração (que inclui a análise ex-post da catástrofe). A protecção civil também depende de 
três actividades horizontais suplementares: avaliação do risco, direcção, controlo e 
comunicação e, por fim, informação e formação.

O relator congratula-se com as modificações introduzidas na Decisão proposta, mas gostaria 
que a informação aos cidadãos sobre os riscos potenciais fosse um elemento importante da 
preparação, especialmente nas zonas propensas a catástrofes. Além disso, a gestão e a 
utilização dos solos são instrumentos importantes na prevenção e mitigação das catástrofes, 
devendo, portanto, constituir uma parte integrante dos planos de redução dos riscos e da 
gestão das catástrofes.

O relator lamenta que nem a reformulação da Decisão nem o texto original contenham 
definições dos termos "emergência grave, "alerta precoce", "resposta rápida" e "preparação". 
Esses termos deveriam incluir-se no quadro das definições oferecidas no Glossário 
Internacional de Termos Básicos da Gestão de Catástrofes do Departamento dos Assuntos 
Humanitários das Nações Unidas (Janeiro de 1992), bem como no contexto das definições 
incluídas na resolução legislativa do Parlamento Europeu sobre a proposta de Regulamento do 
Conselho que estabelece o Instrumento de Resposta e Preparação Rápidas para Emergências 
Graves. 

O relator considera que à componente de saúde pública de todas as intervenções de protecção 
civil deve conceder-se a importância que a mesma merece, tendo em conta o facto de que 
todas as catástrofes afectam os seres humanos tanto a nível físico como psicológico, e que, 
por conseguinte, as catástrofes implicam um pesado encargo para os sistemas de saúde e 
segurança social muito depois de a fase de intervenção ter terminado.

O relator apoia igualmente a referência à utilização dos meios militares no apoio à protecção 
civil, dado que omitir essa referência daria azo a que os militares organizassem as suas 
próprias operações fora do âmbito do actual Mecanismo de Protecção Civil. A realidade do 
sector é tal que as brigadas anti-incêndio são consideradas nalguns países parte do exército 
(dado que possuem uma estrutura e uma hierarquia militares) e que, em muitos países, é o 
exército que dispõe dos conhecimentos técnicos necessários para intervir em situações de 
emergência grave, como catástrofes químicas, biológicas ou nucleares. 
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O recurso a pessoal e equipamento militar é altamente eficaz e necessário na fase inicial de 
uma emergência grave. Garantir a supervisão e o uso destes meios pode salvar vidas, evitar a 
duplicação de recursos e disponibilizar assim recursos escassos noutros domínios.

Além disso, o relator considera que a criação de capacidades suplementares a nível dos meios 
de transporte e do apoio logístico não deve implicar um reforço das capacidades nacionais dos 
Estados-Membros mediante o recurso a fundos comunitários.    


