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Resolução do Parlamento Europeu sobre o reforço da capacidade de resposta da UE às 
catástrofes

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 174.° do Tratado UE,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
intitulada “Reforçar a capacidade de resposta da União às catástrofes” (COM(2008)130 
final),

– Tendo em conta o relatório Barnier intitulado "Para uma força europeia de protecção civil: 
Europe Aid",

– Tendo em conta o ponto 12 das Conclusões da Presidência do Conselho Europeu de 
Bruxelas de 15 e 16 de Junho de 2006 sobre a capacidade de resposta da União a situações 
de emergência, crises e catástrofes,

– Tendo em conta as Conclusões da Presidência de Dezembro de 2007 sobre a criação e 
instalação de sistemas de alerta precoce em geral e de um sistema de alerta precoce para a 
ocorrência, em particular, de maremotos na região do Nordeste do Atlântico e do 
Mediterrâneo,

– Tendo em conta as suas anteriores resoluções sobre as catástrofes naturais e de origem 
humana dentro ou fora da União Europeia, em que convida a Comissão e os 
Estados-Membros a trabalhar no sentido de uma coordenação mais estreita das medidas de 
protecção civil em caso de catástrofes naturais, a fim de prevenir e minimizar os seus 
efeitos devastadores, nomeadamente através da disponibilização de meios suplementares 
de protecção civil,

– Tendo em conta o n.º 5 do artigo 108.º do seu Regimento,

A. Considerando o número crescente de catástrofes naturais e de origem humana que 
provocam danos humanos, económicos e ambientais consideráveis, o que impõe o reforço 
não só da resposta a nível da UE mas também da prevenção e recuperação, 

B. Considerando que o problema dos fogos florestais e da seca tenderá a agravar-se em 
virtude de os Verões extremamente secos serem cada vez mais frequentes e que a 
experiência recente e dos anos anteriores evidencia a necessidade de reforçar as 
capacidades de prevenção, preparação e resposta da protecção civil comunitária no 
domínio dos fogos florestais e outros fogos de mato,

C. Considerando que o Livro Verde “Adaptação às alterações climáticas na Europa” salienta 
que as alterações climáticas farão aumentar os fenómenos meteorológicos extremos na 
Europa o que implicará um acréscimo dos riscos de danos causados às populações, às 
infra-estruturas e ao ambiente,
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D. Considerando que o reforço da capacidade de resposta da UE às catástrofes exige uma 
abordagem que abranja a prevenção, preparação, resposta e recuperação a nível nacional, 
europeu e internacional,

E. Considerando que é necessário melhorar a coordenação entre o Conselho, a Comissão e os 
Estados-Membros face ao ciclo de catástrofes, desde a prevenção à recuperação, com a 
participação contínua do Parlamento Europeu,

F. Considerando que as catástrofes actuais têm muitas vezes natureza transfronteiriça e 
carecem de respostas multilaterais e coordenadas,

G. Considerando que a falta de alertas e de protocolos comuns é também uma lacuna grave, 
atendendo à crescente mobilidade dos cidadãos na Europa e em países terceiros,

1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão intitulada “Reforçar a capacidade de 
resposta da UE às catástrofes”, bem como o objectivo geral de aumentar a coerência, a 
eficácia e a visibilidade da resposta da UE às catástrofes;

2. Considera que o reforço da capacidade de resposta da União às catástrofes é um objectivo 
estratégico prioritário para a União Europeia e que devem ser mobilizados todos os meios 
para o atingir;

3. Salienta que o trabalho previsto pela Comissão para desenvolver uma base de 
conhecimentos sobre cenários, necessidades e capacidades disponíveis, bem como o 
impacto de diversas opções destinadas a colmatar eventuais lacunas, não devem ser 
utilizados para protelar propostas importantes para a protecção das populações, da 
propriedade do ambiente contra as catástrofes;

4. Sublinha que a abordagem da Comissão deve abranger todo o ciclo de catástrofes desde a 
prevenção à recuperação, as catástrofes naturais e de origem humana que ocorram na UE 
ou em países terceiros, sendo necessárias acções suplementares nos domínios 
contemplados na Comunicação da Comissão;

5. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que identifiquem não só abordagens baseadas 
no risco com vista à preparação para ocorrências extremas, mas também as possibilidades 
de reduzir a vulnerabilidade a nível da política comunitária mediante um planeamento 
adequado e a adopção atempada de medidas de redução de riscos;

6. Convida a Comissão a apresentar propostas com urgência, o mais tardar no final de 2008, 
sobre a prevenção de catástrofes na UE e uma estratégia da UE para a redução do risco de 
catástrofes em países em desenvolvimento;

7. Lamenta que a proposta apresentada pelo antigo Comissário Europeu Michel Barnier no 
sentido da criação de uma Força Europeia de Protecção Civil permaneça letra morta e 
salienta a necessidade, neste contexto, de um maior desenvolvimento da capacidade de 
resposta rápida com base nos módulos de protecção civil dos Estados-Membros, em 
conformidade com o mandato conferido pelo Conselho Europeu de 15 e 16 de Junho de 
2006, e convida a Comissão a elaborar uma proposta concreta para o efeito;
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8. Insta a Comissão a apresentar uma série de instrumentos juridicamente vinculativos (por 
exemplo uma directiva-quadro) destinada a colmatar as lacunas da legislação, das 
políticas e dos programas da UE actualmente existentes no domínio da prevenção e 
resposta a catástrofes;

9. Recomenda que este quadro global compreenda três vertentes relativas à prevenção, 
tendentes a reforçar a prevenção nos mecanismos comunitários e nas abordagens dos 
Estados-Membros actualmente existentes, elaborar uma nova abordagem-quadro em 
matéria de prevenção de catástrofes e apoiar a evolução dos conhecimentos e das 
tecnologias no domínio da prevenção através dos programas comunitários de investigação 
e desenvolvimento;

10. Recomenda que as propostas relativas ao reforço da capacidade de resposta geral da UE 
inclua a criação de recursos essenciais com disponibilidade garantida para participar em 
operações de protecção civil europeia em qualquer altura. Esta medida basear-se-ia 
principalmente nas capacidades nacionais e, se necessário, poderia incluir acordos com 
outras partes;

11. Convida a Comissão a utilizar da melhor forma possível o projecto-piloto de 2008 sobre
fogos florestais e a acção preparatória sobre uma capacidade de reacção rápida para 
estabelecer acordos operacionais com os Estados-Membros e outras partes que assegurem 
a disponibilidade de capacidades de resposta em qualquer altura no âmbito de operações 
de protecção civil europeia e considera que esta medida constituirá uma experiência 
importante para a elaboração de futuras propostas legislativas;

12. Considera que, a fim de assegurar a necessária integração da prevenção e da redução do 
risco de catástrofes nos programas dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão, devem 
ser elaboradas novas directrizes e reforçadas as existentes;

13. Salienta a urgência de dotar o Centro de Vigilância e Informação com os recursos 
humanos e materiais que lhe permitam apoiar activamente as operações lançadas pelos 
Estados-Membros no âmbito do Mecanismo de Protecção Civil da Comunidade;

14. Insta a Comissão a avaliar uma vasta gama de opções com vista à criação de uma rede 
europeia de formação em matéria de resposta a catástrofes, e a apresentar propostas para o 
efeito com a maior brevidade possível;

15. Exorta a Comissão a velar pela eficácia do 112, número único europeu de emergência;

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão, ao Conselho e 
aos parlamentos dos Estados-Membros.
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