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Assunto: Parecer sobre a assistência financeira a prestar aos Estados-Membros para 
cobrir encargos financeiros graves causados pela saída do Reino Unido da 
União sem acordo (COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 2019/0183(COD))

Senhor Presidente,

Foi apresentada à Comissão dos Orçamentos uma proposta da Comissão para alterar o 
Regulamento que estabelece o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE). Tenho 
conhecimento de que a Comissão do Desenvolvimento Regional tenciona aprovar um 
relatório no âmbito do procedimento simplificado em 2 de outubro de 2019. 

A proposta visa alargar o âmbito de aplicação do FSUE, a fim de demonstrar a solidariedade 
europeia com os Estados-Membros mais seriamente afetados, prestando assistência do Fundo 
para os ajudar a suportar os encargos financeiros que lhes são impostos em consequência da 
saída do Reino Unido da União sem acordo. Em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade, a proposta define critérios de elegibilidade claros para a mobilização do 
FSUE.  Por conseguinte, a assistência prestada ao abrigo deste instrumento será limitada aos 
custos com repercussões graves nas condições económicas e financeiras de um determinado 
Estado-Membro.

Gostaria de sublinhar que a presente proposta confirma claramente a convicção de longa data 
do Parlamento de que o atual quadro orçamental não proporciona o grau de flexibilidade de 
que necessitamos.

A Comissão dos Orçamentos congratula-se, sem reservas, com a utilização do financiamento 
do FSUE para ajudar os Estados-Membros a suportar os encargos financeiros diretamente 
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resultantes de um Brexit sem acordo, se e quando exceder a capacidade orçamental de um 
Estado-Membro para enfrentar esta crise por si só.  Considera que tal está em conformidade 
com o princípio subjacente ao Fundo de solidariedade genuína da UE em situações de 
catástrofe. Assim, concorda que os fundos do FSUE podem ser utilizados para cobrir, a título 
de exemplo, os custos de criação de regimes de auxílio específicos para as empresas afetadas 
e os custos para as administrações públicas em termos de criação de infraestruturas adicionais 
e recrutamento de pessoal adicional, a uma taxa que pode ascender a 5 % dos encargos 
financeiros infligidos.  A comissão observa que se propõe que os limiares mínimos de 
elegibilidade para as aplicações relacionadas com o Brexit sejam reduzidos para metade para 
0,3 % do RNB ou 1,5 milhões de EUR a preços de 2011, em comparação com os aplicados 
em caso de catástrofe natural. Congratula-se com a proposta da Comissão de aumentar o nível 
dos adiantamentos que podem ser desembolsados, a pedido de um Estado-Membro, de 10 % e 
um máximo de 30 milhões de EUR para 25 % e um máximo de 100 milhões de EUR, para 
casos relacionados e não relacionados com o Brexit. Por último, observa igualmente que a 
dotação total prevista para este efeito no orçamento anual deve ser aumentada de 50 milhões 
de EUR para 100 milhões de EUR por ano, a fim de assegurar a disponibilidade atempada dos 
recursos orçamentais. Espera-se que estas duas últimas propostas contribuam para tornar o 
sistema de pagamento antecipado do FSUE mais satisfatório e mais frequentemente utilizado. 

Uma das principais preocupações da comissão é que qualquer intervenção relacionada com o 
Brexit no âmbito do FSUE não deve ser feita em detrimento de pedidos relacionados com 
uma catástrofe natural de grandes proporções, que é o objetivo inicial do Fundo. Uma 
salvaguarda para este efeito parece estar integrada na proposta, limitando os montantes 
disponíveis para as aplicações relacionadas com o Brexit a um máximo de 50 % das dotações 
do FSUE de 2019 e 2020, ou seja, a um total máximo de 591,65 milhões de EUR a preços 
correntes ao longo de dois anos. Além disso, a taxa máxima de reembolso de 5 % pode ser 
revista em baixa caso o orçamento disponível se revele insuficiente. Estas disposições devem 
assegurar uma distribuição equilibrada do financiamento e evitar um cenário de «primeiro a 
chegar, primeiro a ser servido». 
Embora a Comissão dos Orçamentos esteja satisfeita com as disposições legais propostas pela 
Comissão, gostaria de ser plenamente informada pela mesma de todas as candidaturas 
recebidas e da disponibilidade de financiamento ao abrigo do FSUE ao longo de 2019 e 2020.

Em conclusão, os coordenadores da comissão procederam à apreciação desta proposta e 
solicitaram-me que me dirigisse por escrito a V. Exa., declarando que esta comissão é a favor 
do regulamento de alteração relativo ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, tal como 
proposto pela Comissão.

Com os melhores cumprimentos,
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Johan Van Overtveldt 


