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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 
Roménia, à Itália e à Áustria
(COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2019)0206 – C9-0005/2019), 

– 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 (A9-0000/2019),

1. Congratula-se com a decisão, por constituir um sinal da solidariedade da União para 
com os cidadãos da UE atingidos por catástrofes naturais;

2. Salienta a necessidade urgente de libertar, através do Fundo de Solidariedade da União 
Europeia (a seguir designado por «Fundo»), assistência financeira a favor das regiões 
afetadas por catástrofes naturais na União em 2018;

3. Saúda a proposta da Comissão4, de 7 de março de 2019, de alterar o Mecanismo de 
Proteção Civil da União Europeia enquanto instrumento fundamental para reforçar as 
capacidades de gestão do risco de catástrofes na UE, com uma dotação financeira para o 
período de financiamento de 2021-2027 que corresponde ao nível de ambição 
estabelecido na Decisão (UE) 2019/420 do Parlamento Europeu e do Conselho5 e em 
consonância com a resolução do Parlamento Europeu, de 14 de novembro de 2018, 
sobre o Quadro Financeiro Plurianual 2021-20276; está convencido de que o Fundo e o 
Mecanismo de Proteção Civil devem ser indissociáveis na prevenção, preparação e 

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.
4 COM(2019)0125.
5 Decisão (UE) 2019/420 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de março de 2019, que altera a Decisão 
n.º 1313/2013/UE relativa a um Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (JO L 771 de 20.3.2013, p. 1).
6 P8-TA-PROV(2018)0449.
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resposta a catástrofes naturais nos Estados-Membros;

4. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

5. 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;

6. 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 Roménia, à Itália e à Áustria

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 estabelece o Fundo de Solidariedade da União Europeia7, 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 financeira8, 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 
euros (preços de 2011), conforme disposto no artigo 10.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho9.

(3) Em 7 de setembro de 2018, a Roménia apresentou um pedido de mobilização do 
Fundo, na sequência de fenómenos meteorológicos extremos que provocaram 
inundações generalizadas.

(4) Em 20 de dezembro de 2018, a Itália apresentou um pedido de mobilização do 
Fundo, na sequência de fenómenos meteorológicos extremos.

(5) Em 14 de janeiro de 2019, a Áustria apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 
na sequência de fenómenos meteorológicos extremos.

7 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
8 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
9 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) Os pedidos da Roménia, da Itália e da Áustria respeitam as condições para a 
concessão de uma contribuição financeira do Fundo, previstas no artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 2012/2002.

(7) Por conseguinte, o Fundo deve ser mobilizado a fim de ser concedida uma 
contribuição financeira à Roménia, à Itália e à Áustria.

(8) A fim de reduzir ao mínimo o tempo necessário para a mobilização do Fundo, a 
presente decisão deve ser aplicada a partir da data da sua adoção,

ADOTARAM A SEGUINTE DECISÃO:

Artigo 1.º

No quadro do orçamento geral da União para o exercício de 2019, é mobilizado o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, em dotações de autorização e de pagamento, como se indica 
em seguida:

a) É concedido à Roménia um montante de 8 192 300 euros;

b) É concedido à Itália um montante de 277 204 595 euros;

c) É concedido à Áustria um montante de 8 154 899 euros.

Artigo 2.º
A presente decisão entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial da União 

Europeia.

É aplicável a partir de ... [data da sua adoção].

Feito em..., em

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho

 Data a inserir pelo Parlamento antes da publicação no JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão propõe a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (a seguir 
designado por «Fundo») para conceder assistência financeira relacionada com fenómenos 
meteorológicos extremos que tiveram lugar em 2018 na Roménia, em Itália e na Áustria.

Inundações na Roménia

No verão de 2018, repetidas vagas de forte precipitação causaram inundações generalizadas 
nos seis distritos da região do Nordeste da Roménia, tendo provocado danos consideráveis em 
infraestruturas como barragens, diques, estradas, pontes, sistemas de tratamento de água e de 
esgotos, distribuição de eletricidade e de gás, abastecimento de água potável e sistemas de 
irrigação, escolas e outros edifícios públicos. Registaram-se também prejuízos significativos 
no setor agrícola e nos agregados familiares.

No seu pedido, recebido pela Comissão em 7 de setembro de 2018, as autoridades romenas 
estimaram os prejuízos diretos totais em 196,8 milhões de euros, ou seja, 1,24 % do PIB da 
região afetada, o que não atingia o limiar para a mobilização do FSUE numa região de nível 
NUTS 2 (1,5 % do PIB regional). No pedido revisto apresentado em 9 de outubro de 2018 e 
completado em 14 de dezembro de 2018, a estimativa dos danos foi aumentada para 
327,7 milhões de euros, ou seja, 2,07 % do PIB regional, levando assim a catástrofe a ser 
considerada «catástrofe natural regional» na aceção do artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento 
FSUE.

As autoridades romenas estimaram em 294 milhões de euros o custo total das operações 
essenciais de emergência e de recuperação elegíveis nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do 
regulamento; a maior parte deste montante diz respeito aos custos de reforço das 
infraestruturas de proteção (aterros) e de restabelecimento das infraestruturas de transporte. 

A região afetada insere-se na categoria das «regiões menos desenvolvidas» para efeitos dos 
Fundos Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) para o período de financiamento de 
2014-2020. As autoridades romenas não manifestaram a intenção de reafetar o financiamento 
dos programas dos FEEI a favor de medidas de recuperação. Não foi solicitado o pagamento 
de um adiantamento.

Em conformidade com a prática anterior, a Comissão propõe a aplicação da taxa de 2,5 % dos 
prejuízos diretos totais nos casos abrangidos pelo limiar de «catástrofe de grandes 
proporções» (ou seja, 0,6 % do RNB ou 3 milhões de euros a preços de 2011, consoante o que 
for mais baixo). O montante total da assistência proposta ascende, por conseguinte, a 
8 192 300 euros.
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Fenómenos meteorológicos extremos em Itália

No outono de 2018, a maioria das regiões italianas, de Norte a Sul, foi afetada por fenómenos 
meteorológicos extremos que desencadearam deslizamentos de terras, inundações e queda de 
árvores, de que resultaram 34 vítimas mortais e 1 pessoa desaparecida. Os danos materiais 
incluíram perturbações importantes nas redes rodoviária e fluvial, danos em edifícios públicos 
e privados, interrupções nas redes de abastecimento de eletricidade e de gás e perdas 
significativas para o setor silvícola e o turismo. Estes fenómenos meteorológicos podem 
constituir um único evento do ponto de vista meteorológico.

No seu pedido de 20 de dezembro de 2018 e atualizado em 27 de março de 2019, as 
autoridades italianas apresentaram estimativas de prejuízos de 6,6 mil milhões de euros 
(montante atualizado), o que representa 192 % do limiar aplicável à Itália. Estes relatos de 
danos foram confirmados pelos relatórios do serviço rápido de mapeamento do programa 
Copernicus e da base de dados do Laboratório Europeu de Tempestades Severas. 
Consequentemente, o pedido corresponde aos critérios relativos às «catástrofes de grandes 
proporções» enunciados no artigo 2.º, n.º 2, do regulamento. 

O custo das operações de emergência e de recuperação foi estimado em mais de 
1 700 milhões de euros, dizendo na maior parte respeito a despesas com o reforço das 
infraestruturas de proteção.

Três das regiões afetadas (Calábria, Campânia e Sicília) são consideradas «regiões menos 
desenvolvidas» ao abrigo dos FEEI, duas são «regiões em transição» (Abruzo e Sardenha), 
enquanto as restantes 9 são «regiões mais desenvolvidas». Não foi assinalada qualquer 
intenção de reafetar o financiamento dos programas dos FEEI a favor de medidas de 
recuperação.

Ainda de acordo com a prática anterior, a Comissão considera que a assistência deve ser 
progressiva e propõe a aplicação de uma taxa de 2,5 % à parte dos prejuízos abaixo do limiar 
de «catástrofe de grandes proporções» e de 6 % à parte dos danos que excede o limiar. O 
montante total da ajuda proposta ascende a 277 204 595 euros. 

Fenómenos meteorológicos extremos na Áustria

Em outubro de 2018, os fenómenos meteorológicos que atingiram a Itália afetaram 
igualmente a Caríntia e o Tirol, regiões meridionais da Áustria. Chuvas torrenciais e ventos 
fortes provocaram inundações, danos significativos nas florestas, deslizamentos de terras e 
cortes de energia.

As autoridades austríacas solicitaram uma contribuição do Fundo em 14 de janeiro de 2019, 
tendo atualizado o pedido em 20 de fevereiro de 2019. A estimativa total dos prejuízos diretos 
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de 326,2 milhões euros é inferior ao limiar relativo às «catástrofes de grandes proporções» 
aplicável à Áustria em 2018, bem como ao limiar relativo às «catástrofes regionais», ou seja, 
1,5 % do PIB regional. Uma vez que a catástrofe foi causada pelas mesmas condições 
meteorológicas que a catástrofe de grandes proporções ocorrida em Itália, o pedido é 
considerado elegível ao abrigo da chamada disposição relativa ao «Estado limítrofe», prevista 
no artigo 2.º, n.º 4, do regulamento. 

O custo das operações de emergência e de recuperação foi estimado pelas autoridades 
austríacas em 214,5 milhões de euros, dos quais as maiores parcelas dizem respeito às 
despesas com o reforço dos diques fluviais e às medidas destinadas a evitar a erosão dos 
solos. 

As regiões afetadas são «regiões mais desenvolvidas» para efeitos dos FEEI. As autoridades 
austríacas não solicitaram o pagamento de um adiantamento, mas declararam a intenção de 
utilizar fundos no âmbito do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural para 
medidas de replantação das florestas de proteção. 

A Comissão propõe a aplicação da taxa normal de 2,5 % para as catástrofes no âmbito da 
disposição do «Estado limítrofe», chegando assim a uma contribuição financeira total 
proposta a partir do Fundo de 8 154 899 euros. 

Conclusão

O montante total proposto a mobilizar para a Roménia, a Itália e a Áustria é de 
293 551 794 euros. Esta mobilização requer uma alteração do orçamento de 2019 por meio 
de um orçamento retificativo (POR n.º 4/2019) 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», no 
supracitado montante em dotações para autorizações e para pagamentos.

O montante total disponível no início de 2019 era de 851 082 072 euros, ou seja, a soma da 
dotação de 2019 no valor de 585 829 691 euros com a dotação de 2018 no valor de 
265 252 381 euros, que não foi utilizada e transitou para 2019. 

Esta é a primeira decisão de mobilização em 2019 e deixa disponível um montante de 
557 530 278 euros até ao final do exercício, muito acima do montante legalmente exigido até 
1 de outubro de 2019, em conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento QFP (25 % 
da dotação anual de 2019, ou seja, 146 457 423 euros).

O relator defende a utilização, pelos Estados-Membros, dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento para a reconstrução das regiões afetadas e solicita à Comissão que apoie e 
aprove com celeridade a reafetação dos acordos de parceria requerida pelos Estados-Membros 
para a reconstrução destas regiões. 
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O relator recomenda a rápida aprovação da proposta da Comissão relativa à decisão anexa 
ao presente relatório, conducente à célere mobilização dos montantes supramencionados, 
em sinal de solidariedade europeia para com os três Estados-Membros afetados.
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ANEXO – CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

(a receber)


