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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU 

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 

mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência à 

Bulgária, à Grécia, à Lituânia e à Polónia 

(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD)) 

O Parlamento Europeu, 

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

(COM(2018) – C8-0245/2018), 

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, de 11 de novembro 

de 2002, que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia1, 

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de 

dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-

20202, nomeadamente o artigo 10.º, 

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o 

Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a 

cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira3, nomeadamente o ponto 

11, 

– Tendo em conta a carta da Comissão do Desenvolvimento Regional, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A8-0272/2018), 

1. Saúda a decisão por constituir um sinal de solidariedade da União com as regiões e os 

cidadãos da União atingidos por catástrofes naturais;  

2. Salienta a necessidade urgente de libertar, através do Fundo de Solidariedade da União 

Europeia (a seguir designado «Fundo»), assistência financeira a favor das regiões 

afetadas por catástrofes naturais e lamenta o número de vidas perdidas em catástrofes 

naturais na União em 2017;  

3. Apela a uma maior otimização do processo de mobilização que conduza a prazos mais 

curtos entre pedidos e prazos de pagamento; recorda que um desembolso rápido para os 

beneficiários é de grande importância para as comunidades locais, as autoridades locais 

e a sua confiança na solidariedade da União; 

4.  É favorável a que os Estados-Membros utilizem os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para a reconstrução das regiões afetadas; convida a Comissão a apoiar e a 

aprovar com celeridade a reafetação financeira dos acordos de parceria solicitada pelos 

Estados-Membros para esse efeito;  

                                                 
1 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3. 
2 JO L 347 de 20.12.2013, p. 884. 
3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1. 
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5.  Insta os Estados-Membros a utilizarem a contribuição financeira do Fundo de forma 

transparente, assegurando uma distribuição equitativa por todas as regiões afetadas; 

6. Aprova a decisão anexa à presente resolução; 

7. Encarrega o seu Presidente de assinar a decisão em referência, juntamente com o 

Presidente do Conselho, e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia; 

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o respetivo anexo ao 

Conselho e à Comissão. 
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ANEXO: DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 

assistência à Bulgária, à Grécia, à Lituânia e à Polónia 

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, de 11 de novembro de 

2002, que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia1, nomeadamente o artigo 4.º, 

n.º 3, 

 

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 2 de dezembro de 2013, entre o Parlamento 

Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria 

orçamental e a boa gestão financeira2, nomeadamente o ponto 11, 

 

Tendo em conta a proposta da Comissão Europeia, 

 

Considerando o seguinte: 

(1) O Fundo de Solidariedade da União Europeia (a seguir designado por «Fundo») 

permite à União responder de forma rápida, eficiente e flexível a situações de 

emergência a fim de manifestar a sua solidariedade para com a população das regiões 

afetadas por catástrofes naturais. 

(2) A intervenção do Fundo não deve exceder o montante máximo anual de 500 000 000 

EUR (a preços de 2011), conforme o disposto no artigo 10.º do Regulamento (UE, 

Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho3. 

(3) Em 11 de janeiro de 2018, a Bulgária apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 

na sequência de inundações causadas por chuvas intensas e tempestades violentas, 

ocorridas em 25 e 26 de outubro de 2017. 

(4) Em 11 de outubro de 2017, a Grécia apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 

na sequência de um sismo que afetou a região do Egeu Meridional, bem como a ilha 

de Cós, em 20 de julho de 2017. 

(5) Em 22 de dezembro de 2017, a Lituânia apresentou um pedido de mobilização do 

Fundo, na sequência de inundações causadas por chuvas contínuas durante o verão e o 

outono de 2017. 

                                                 
1 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3. 
2 JO C 373 de 20.12.2013, p.1. 
3 Regulamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o 

quadro financeiro plurianual para o período 2014-2020 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 884). 
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(6) Em 25 de outubro de 2017, a Polónia apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 

na sequência de tempestades e chuvas particularmente violentas ocorridas entre 9 e 12 

de agosto de 2017. 

(7) Os pedidos da Bulgária, da Grécia, da Lituânia e da Polónia preenchem os requisitos 

para a concessão de uma contribuição financeira do Fundo, tal como estabelecidos 

pelo artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 2012/2002. 

(8) Por conseguinte, o Fundo deverá ser mobilizado a fim de ser concedida uma 

contribuição financeira à Bulgária, à Grécia, à Lituânia e à Polónia. 

(9) A fim de reduzir ao mínimo o tempo necessário para a mobilização do Fundo, a 

presente decisão deverá ser aplicada a partir da data da sua adoção, 

ADOTARAM A PRESENTE DECISÃO: 

Artigo 1.° 

No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018, são mobilizadas 

as quantias de 2 258 225 EUR a favor da Bulgária, 2 535 796 EUR a favor da 

Grécia, 16 918 941 EUR a favor da Lituânia e 12 279 244 EUR a favor da Polónia, em 

dotações para autorizações e pagamentos, ao abrigo do Fundo de Solidariedade da União 

Europeia. 

Artigo 2.º 

A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia. 

 

A presente decisão é aplicável a partir de ... [data da sua adoção].]. 

Feito em Bruxelas, em 

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho 

 

                                                 
 Data a inserir pelo Parlamento antes da publicação no JO. 



 

RR\1162002PT.docx 7/14 PE623.663v02-00 

 PT 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

A Comissão propõe a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) 

para conceder assistência financeira na sequência das inundações ocorridas na Bulgária e na 

Lituânia, bem como dos sismos na Grécia e das tempestades na Polónia.  

As catástrofes naturais que ocorreram em 2017 na UE provocaram a perda de vidas humanas 

e uma grande destruição nas regiões afetadas, a maioria das quais classificada como «regiões 

menos desenvolvidas». A mobilização do Fundo de Solidariedade da UE é um sinal da 

solidariedade da União para com os países e os cidadãos europeus que foram afetados por 

estes trágicos acontecimentos.  

Bulgária — Inundações em 2017 

Em 25 e 26 de outubro de 2017, o sudeste da Bulgária registou chuvas intensas e tempestades 

violentas inabituais, que causaram danos em pontes, canais de drenagem, muros de suporte, 

bem como nas infraestruturas de base. As inundações causaram 5 vítimas mortais e afetaram 

cerca de 6 000 pessoas, tendo 142 imóveis destinados à habitação e mais de 1 200 

propriedades não residenciais ficado inundados. 

No seu pedido, recebido pela Comissão em 11 de janeiro de 2018, as autoridades búlgaras 

avaliaram em 90,3 milhões de EUR o montante dos prejuízos diretos totais decorrentes da 

catástrofe. Uma vez que tal representa 1,6 % do PIB da região em questão (ou seja, 5 327 

milhões de EUR com base nos dados de 2015) e é, assim, superior ao limiar de 1,5 % do PIB 

regional, a catástrofe é considerada uma «catástrofe regional» na aceção do artigo 2.º, n.º 3, 

do Regulamento FSUE. 

O custo das operações essenciais de emergência elegíveis, na aceção do artigo 3.º do 

regulamento, foi avaliado pelas autoridades búlgaras em 90,1 milhões de EUR. 

As regiões afetadas inserem-se na categoria de «região menos desenvolvida» no âmbito dos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para o período de 2014-2020. As 

autoridades búlgaras não manifestaram à Comissão a intenção de reafetar o financiamento dos 

programas do FEEI a favor de medidas de recuperação. 

A Bulgária solicitou o pagamento de um adiantamento. Na sequência de uma avaliação 

preliminar do pedido, a Comissão considerou que, uma vez que só ultrapassa marginalmente 

o limiar de elegibilidade, o alegado montante dos prejuízos deve ser objeto de uma avaliação 

mais aprofundada, pelo que não se justifica proceder ao pagamento de um adiantamento. 

Em conformidade com a prática anterior, a Comissão propõe aplicar a percentagem de 2,5 % 

dos prejuízos diretos totais até ao limiar aplicável à Bulgária para «catástrofes de grandes 

proporções». O montante total da ajuda proposta ascende, por conseguinte, a 
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2 258 225 EUR. 

 

Grécia – Sismos em 2017 

Em 20 de julho de 2017, um sismo com uma magnitude de 6,6 na escala de Richter afetou a 

região do Egeu Meridional, entre Bodrum (Turquia) e a ilha de Cós (Grécia), seguido de 

múltiplas réplicas, que afetaram principalmente infraestruturas e bens públicos, bem como 

importantes locais classificados como património cultural. 

 

No seu pedido, recebido pela Comissão em 11 de outubro de 2017 e completado em 9 de 

março de 2018, as autoridades gregas avaliaram os prejuízos diretos totais causados pela 

catástrofe em 101,4 milhões de EUR. Uma vez que tal representa 1,8 % do PIB da região em 

questão (ou seja, 6 045 milhões de EUR com base nos dados de 2014) e é, assim, superior ao 

limiar de 1,5 % do PIB regional, a catástrofe é considerada uma «catástrofe regional» na 

aceção do artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento FSUE. 

O custo das operações essenciais de emergência elegíveis, na aceção do artigo 3.º do 

regulamento, foi avaliado pelas autoridades gregas em 93,9 milhões de EUR. 

A região afetada insere-se na categoria de «região mais desenvolvida» no âmbito dos Fundos 

Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para o período de 2014-2020. As autoridades 

gregas manifestaram à Comissão a sua intenção de reafetar o financiamento dos programas do 

FEEI a favor de medidas de recuperação. 

A Grécia solicitou o pagamento de um adiantamento, considerado pela Comissão como não 

justificado, tendo em conta a necessidade de a Grécia prestar informações complementares 

essenciais, necessárias à avaliação preliminar prevista pelo artigo 4.º-A do regulamento. 

Em conformidade com a prática anterior, a Comissão propõe aplicar a percentagem de 2,5 % 

dos prejuízos diretos totais até ao limiar aplicável à Grécia para «catástrofes de grandes 

proporções». O montante total da ajuda proposta ascende, por conseguinte, a 

2 535 796 EUR. 

Lituânia — Inundações em 2017 

Durante o verão e o outono de 2017, a Lituânia foi afetada por precipitações contínuas, em 

consequência das quais os solos ficaram completamente saturados e incapazes de absorver o 

excesso de água. Esta situação resultou em inundações, causando danos principalmente à 

infraestrutura da rede e no setor agrícola. 

No seu pedido, recebido pela Comissão em 22 de dezembro de 2017 e completado em 6 de 

fevereiro de 2018, as autoridades lituanas avaliaram os prejuízos diretos totais causados pela 

catástrofe em 407,4 milhões de EUR. Uma vez que este montante excede o limiar aplicável à 
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Lituânia em 2017 para a mobilização do FSUE em 214, 9 milhões de EUR (ou seja, 0,6 % do 

Rendimento Nacional Bruto com base nos dados de 2015), a catástrofe é considerada uma 

«catástrofe natural de grandes proporções» na aceção do artigo 2.º, n.º 2, do Regulamento 

FSUE. 

O custo das operações essenciais de emergência elegíveis, na aceção do artigo 3.º do 

regulamento, foi avaliado pelas autoridades lituanas em 240,2 milhões de EUR. 

A região afetada insere-se na categoria de «região menos desenvolvida» no âmbito dos 

Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para o período de 2014-2020. As 

autoridades lituanas não manifestaram à Comissão a intenção de reafetar o financiamento dos 

programas do FEEI a favor de medidas de recuperação. 

A Lituânia não solicitou o pagamento de um adiantamento. 

Em conformidade com a prática anteriormente seguida, a Comissão propõe aplicar a 

percentagem de 2,5 % dos prejuízos diretos totais até ao nível do limiar da Lituânia para as 

«catástrofes de grandes proporções» e de 6 % para a parte dos prejuízos diretos totais que 

excede este limiar. O montante total da ajuda proposta ascende, por conseguinte, a 

16 918 941 EUR. 

Polónia – Tempestade em 2017 

Entre 9 e 12 de agosto de 2017, partes da Polónia foram afetadas por tempestades e chuvas 

excecionalmente violentos, causando danos generalizados nas florestas privadas e públicas, 

bem como nas infraestruturas e noutros ativos públicos. 

No seu pedido, recebido pela Comissão em 25 de outubro de 2017 e completado em 23 de 

março de 2018, as autoridades polacas avaliaram os prejuízos diretos totais causados pela 

catástrofe em 491,2 milhões de EUR. Uma vez que os prejuízos causados pela tempestade 

representam 2,0 % da média ponderada do PIB regional das três regiões em causa, a saber, o 

voivodato da Cujávia-Pomerânia, o voivodato da Pomerânia e o voivodato da Grande Polónia 

(ou seja, 24,1 milhões de EUR, com base nos dados de 2014) e, por conseguinte, excede o 

limiar de 1,5 % do PIB regional, a catástrofe é considerada uma «catástrofe regional» na 

aceção do artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento FSUE. 

O custo das operações essenciais de emergência elegíveis, na aceção do artigo 3.º do 

regulamento, foi avaliado pelas autoridades polacas em 324,5 milhões de EUR. 

A região afetada insere-se na categoria de «região menos desenvolvida», tal como 

estabelecida ao abrigo dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para o 

período de 2014-2020. As autoridades polacas não manifestaram à Comissão a sua intenção 

de reafetar o financiamento dos programas do FEEI a favor de medidas de recuperação. 

A Polónia não solicitou o pagamento de um adiantamento. 
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Em conformidade com a prática anterior, a Comissão propõe aplicar a percentagem de 2,5 % 

dos prejuízos diretos totais, já que se situam abaixo do limiar para «catástrofes de grandes 

proporções» aplicável à Polónia. O montante total da ajuda proposta ascende, por 

conseguinte, a 12 279 244 EUR. 

 

Conclusão 

A mobilização proposta requer a modificação do orçamento de 2018 e um projeto de 

orçamento retificativo (n.º 4/2018) destinado a reforçar a rubrica 13 06 01 do orçamento 

«Assistência aos Estados-Membros em caso de catástrofes naturais de grandes proporções 

com repercussões graves nas condições de vida, no ambiente ou na economia», num 

montante de 33 992 206 EUR em dotações para autorizações e pagamentos. 

O montante total disponível para efeitos de mobilização do FSUE no início do ano 2018 era 

de 421 142 057 EUR, que é a soma da dotação remanescente de 2018 e da dotação 

remanescente de 2017 que não foi desembolsada e foi transitada para 2018. 

O montante passível de ser mobilizado nesta fase do exercício de 2018 é de 173 389 397 

EUR. Este valor corresponde ao montante total disponível para efeitos de mobilização do 

FSUE no início de 2018 (421 142 057 EUR), após dedução do montante retido de 

143 585 709 EUR, a fim de respeitar a obrigação de manter em reserva 25 % da dotação anual 

de 2018 até 1 de outubro de 2018, tal como estipula o artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento QFP 

e após dedução do montante de 104 166 951 EUR mobilizados para a Grécia, a Espanha, a 

França e Portugal no início deste ano1. 

Os Estados-Membros devem utilizar a assistência financeira de forma célere e transparente, 

assegurando uma distribuição equitativa por todas as regiões afetadas.  

O relator defende a utilização, pelos Estados-Membros, dos Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento para a reconstrução das regiões afetadas e convida a Comissão a apoiar e a 

aprovar com celeridade a reafetação dos acordos de parceria solicitada pelos Estados-

Membros para a reconstrução destas regiões.  

O relator recomenda a rápida aprovação da proposta da Comissão relativa à decisão anexa 

ao presente relatório, em sinal de solidariedade para com as regiões afetadas. 

 

                                                 
1  Proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade 

da União Europeia para prestar assistência à Grécia, a Espanha, a França e Portugal (COM (2018) 150 de 

22.2.2018) e o respetivo orçamento retificativo n.º 1/2018 (COM (2018) 150, 22.2.2018). 
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ANEXO – CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

Tradução 

Assunto: mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 

assistência à Bulgária, à Grécia, à Lituânia e à Polónia 

Ex.mo Senhor Presidente, 

A Comissão Europeia transmitiu ao Parlamento Europeu a sua proposta de decisão do 

Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da 

União Europeia (COM(2018)0360), com base nos pedidos de mobilização do Fundo 

apresentados pela Bulgária, pela Grécia, pela Lituânia e pela Polónia na sequência de uma 

série de catástrofes naturais que ocorreram nesses países em 2017. 

 

A Comissão propõe a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia com base na 

seguinte estimativa dos prejuízos causados pelas catástrofes: 

 

Estados-

Membros 

 

Classificaçã

o da 

catástrofe 

Prejuízo

s diretos 

totais 

 

(em 

milhões 

de 

EUR) 

Limiar 

aplicável às 

catástrofes 

de grandes 

proporções 

 

(em milhões 

de EUR) 

2,5 % dos 

prejuízos 

diretos até 

ao limiar  

(em EUR) 

6 % dos 

prejuízos 

diretos acima 

do limiar 

(em EUR) 

Montante total 

da assistência 

proposta 

 

(em EUR) 

Adiantam

entos 

pagos 

 

(em EUR) 

BULGÁRIA 
Regional  

(artigo 2.º, n.º 

3) 
90,329 288,020 2 258 225 

- 
2 258 225 

0 

GRÉCIA 
Regional  

(artigo 2.º, n.º 

3) 
101,432 1 057,800 2 535 796 

- 
2 535 796 

0 

LITUÂNIA 

De grandes 

proporções 

(artigo 2.º, n.º 

2) 

407,366 214,944 5 373 600 

11 545 341 

16 918 941 

0 

POLÓNIA 
Regional 

(artigo 2.º, n.º 

4) 
491,170 2 501,280 12 279 244 

- 
12 279 244 

0 

 TOTAL 33 992 206 0 

 

A Comissão propõe um projeto de orçamento retificativo (POR) n.º 4 para o exercício de 

2018 (COM(2018)0361 final) a fim de cobrir a referida proposta de mobilização do Fundo de 

Solidariedade da União Europeia, reforçando a rubrica 13 06 01 do orçamento (Assistência 

aos Estados-Membros em caso de catástrofes naturais de grandes proporções com 

repercussões graves nas condições de vida, no ambiente ou na economia), num montante de 

33 992 206 EUR em dotações para autorizações e pagamentos. 

 

 

Os coordenadores da Comissão do Desenvolvimento Regional procederam à apreciação desta 
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proposta e solicitaram-me que me dirigisse por escrito a V. Ex.ª para declarando que a maioria 

dos membros desta comissão não levanta objeções à mobilização do Fundo de Solidariedade 

da UE, tendo em vista a afetação do montante acima referido, tal como proposto pela 

Comissão, e apoia o POR n.º 4/2018 correspondente, tal como proposto pela Comissão. 

(Fórmula de cortesia e assinatura) 
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INFORMAÇÕES SOBRE A APROVAÇÃO 
NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO 

Data de aprovação 29.8.2018    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

33 

0 

0 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos 

Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, 

Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika 

Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, 

Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Răzvan Popa, Paul 

Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, 

Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Xabier Benito Ziluaga, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Ivan 

Štefanec, Marco Valli 
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VOTAÇÃO NOMINAL FINAL 
NA COMISSÃO COMPETENTE QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO 

33 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez 

ECR Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk 

EFDD Marco Valli 

ENF Marco Zanni 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee 

PPE Reimer Böge, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, 

Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, 

Petri Sarvamaa, Ivan Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, 

Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken 

VERTS/ALE Indrek Tarand 
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Legenda dos símbolos utilizados: 

+ : votos a favor 

- : votos contra 

0 : abstenções 

 

 


