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NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral
para: Coreper / Conselho
n.º doc. ant.: 10679/11
Assunto: Projecto de conclusões do Conselho sobre o desenvolvimento da dimensão 

externa do Programa Europeu de Protecção das Infra-Estruturas Críticas
– Adopção

1. Em 17 de Maio de 2011, o Grupo da Protecção Civil alcançou um amplo consenso quanto ao 

projecto de conclusões do Conselho sobre o desenvolvimento da dimensão externa do 

Programa Europeu de Protecção das Infra-Estruturas Críticas, tendo sido apresentada uma 

reserva de análise por uma delegação. Posteriormente, foi alcançado um acordo sobre o texto, 

que consta do Anexo.

2. Assim, solicita-se ao Comité de Representantes Permanentes que convide o Conselho a 

adoptar as conclusões em anexo como ponto "A" da ordem do dia de uma próxima reunião.
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ANEXO

Projecto de conclusões do Conselho sobre o desenvolvimento da dimensão externa do 

Programa Europeu de Protecção das Infra-Estruturas Críticas

1. Registando as Conclusões do Conselho de 19-20 de Abril de 2007 sobre um Programa 

Europeu de Protecção das Infra-Estruturas Críticas 1, em que se reconhece a dimensão externa 

da protecção das infra-estruturas críticas e se refere que a cooperação da União com países 

terceiros deve respeitar as competências da União Europeia e dos Estados-Membros tal como 

estabelecidas nos Tratados;

2. Recordando a Comunicação da Comissão, de 12 de Dezembro de 2006, relativa a um 

Programa Europeu de Protecção das Infra-Estruturas Críticas 2(PEPIC), que frisava que as 

ameaças não podem ser encaradas num contexto puramente nacional e que a dimensão 

externa da Protecção das Infra-Estruturas Críticas deve, pois, ser plenamente tida em conta na 

execução do PEPIC;

3. Saudando a recomendação do Parlamento Europeu, de 7 de Junho de 2005, relativa à 

protecção das infra-estruturas críticas no âmbito da luta contra o terrorismo 3, dirigida ao 

Conselho Europeu e ao Conselho para garantir que o PEPIC constitua um elemento essencial 

dos futuros desenvolvimentos a nível continental e mundial.

4. Recordando as suas conclusões sobre o reforço das ligações entre os aspectos internos e 

externos da luta antiterrorismo 4;

5. Salientando que a cooperação internacional, com uma abordagem contra todos os riscos para 

a protecção das infra-estruturas críticas, desempenha um papel importante no estabelecimento 

de parcerias nacionais e internacionais dinâmicas e permanentes entre os 

proprietários/operadores das infra-estruturas críticas e os organismos governamentais dos 

respectivos países, tendo em conta que é essencial uma compreensão comum da protecção 

das infra-estruturas críticas entre os Estados-Membros.

  
1 7743/07.
2 16932/06, COM(2006) 786.
3 JO C 124E de 25.05.2006, p. 250.
4 10336/11.
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6. Tendo presente que se pretende centrar a dimensão externa do PEPIC no intercâmbio de 
boas práticas e no aumento da capacidade de protecção das infra-estruturas críticas em 
regiões/países terceiros pertinentes, em particular nos sectores dos transportes e da energia, 
tendo em vista minimizar o risco e os efeitos negativos para a União ou para os Estados-
-Membros de potenciais perturbações das infra-estruturas críticas estrangeiras;

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA

7. Convida a Comissão a:

a) intensificar a cooperação com os países terceiros, regiões e organizações internacionais 
pertinentes a fim de proceder ao intercâmbio de boas práticas em matéria de protecção 
das infra-estruturas críticas em estreita cooperação com os Estados-Membros, em 
especial no que se refere às estratégias, metodologias, actividades de investigação, 
formação e métodos de identificação de interdependências mundiais e regionais;

b) identificar, no orçamento disponível, o financiamento adequado a conceder a acções nos 
países terceiros em causa ou a acções internas da União com uma dimensão externa, 
destinado a aumentar o aumento de capacidades no domínio da protecção das infra-
-estruturas críticas, tendo em conta a avaliação das vulnerabilidades das infra-estruturas 
críticas nos países terceiros, identificando as formas de melhorar a sua segurança e de 
monitorizar a eficiência das medidas tomadas, em estreita cooperação com os Estados-
-Membros;

c) promover a investigação e estudos relacionados com a protecção das infra-estruturas 
críticas com países terceiros pertinentes, em cooperação com os Estados-Membros;

d) apresentar propostas ao Conselho, se necessário e nos termos do disposto nos Tratados, a 
fim de que o Conselho autorize a abertura de debates com países terceiros e 
organizações internacionais pertinentes sobre acordos relativos à protecção das infra-
-estruturas críticas;

e) trocar informações e boas práticas com os Estados-Membros no domínio da protecção 
das infra-estruturas críticas;
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8. Convida os Estados-Membros a:

a) intensificar a cooperação com os países terceiros em causa para recensear elementos das 

infra-estruturas localizadas nesses países que possam, em caso de perturbação ou 

destruição, afectar significativamente os Estados-Membros e/ou as suas infra-estruturas 

críticas e iniciar debates bilaterais e/ou multilaterais com esses países terceiros;

b) se necessário, informar desses debates outros Estados-Membros potencialmente 

afectados;

c) informar a Comissão, numa base voluntária, sobre esses debates;

d) designar um ponto de contacto responsável pela dimensão externa da protecção das 

infra-estruturas críticas, que pode ser o actual ponto de contacto do PEPIC;

e) facilitar o intercâmbio com países terceiros pertinentes de boas práticas em matéria de 

estratégias, metodologias e actividades de investigação relativas à protecção das infra-

-estruturas críticas, se a protecção das informações sensíveis o permitir;

f) fomentar a cooperação efectiva entre as partes interessadas públicas e privadas nos 

países terceiros em causa e os seus homólogos nos Estados-Membros;

g) partilhar informações e boas práticas com outros Estados-Membros e com a Comissão 

sobre o desenvolvimento de uma estreita cooperação com os países terceiros em causa 

no domínio da protecção das infra-estruturas críticas;

9. Convida a Comissão, em estreita cooperação com os Estados-Membros, a informar o 

Conselho e o Parlamento Europeu todos os anos sobre os progressos e a evolução neste 

domínio, respeitando a natureza sensível das informações prestadas.

_______________________


