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SUGESTÕES 

A Comissão do Controlo Orçamental insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

– Tendo em conta o artigo 175.º, terceiro parágrafo, e o artigo 212.º, n.º 2, do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia (TFUE),  

– 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 e o Regulamento (UE) 

n.º 661/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que altera o 

Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, que institui o Fundo de Solidariedade da 

União Europeia2, 

– Tendo em conta a sua resolução de 15 de janeiro de 2013 sobre o Fundo de Solidariedade 

da União Europeia, implementação e aplicação3, 

A. Considerando que o Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) foi instituído pelo 

Regulamento 2012/2002 em resposta às inundações que devastaram a Europa Central no 

verão de 2002; 

B. Considerando que o FSUE visa, principalmente, prestar apoio em caso de catástrofes 

naturais de grandes proporções e com graves repercussões nas condições de vida, no meio 

natural ou na economia de uma ou mais regiões de um Estado-Membro ou de um país 

candidato à adesão. 

C. Considerando que, desde 2002, foi concedido apoio através do fundo, num valor total 

superior a 3,7 mil milhões de EUR, em 63 casos de catástrofe – inundações, fogos 

florestais, terramotos, tempestades e secas – em 24 países europeus; 

D. Considerando que, em junho de 2008, o Tribunal de Contas Europeu (TCE) apresentou as 

conclusões de uma auditoria relativa ao desempenho, que referem que, embora o FSUE 

tenha atingido o objetivo de expressar a solidariedade com os Estados-Membros em caso 

de catástrofe, as condições que regem a aprovação das candidaturas são bastante vagas, 

sobretudo em caso de catástrofe regional; considerando que o Tribunal criticou igualmente 

a morosidade do processo de atribuição; 

E. Considerando que, em dezembro de 2012, o TCE aprovou uma auditoria relativa ao 

desempenho: «Resposta do Fundo de Solidariedade da União Europeia ao sismo de 2009 

nos Abruzos: relevância e custo das operações»; 

1. Chama a atenção para a sua resolução, de 3 de abril de 2014, no âmbito da quitação à 

Comissão relativa ao exercício de 2012, que subscreveu a conclusão por parte do TCE de 

que «cerca de 30 % (144 milhões de EUR) dos fundos do FSUE foram afetados a 

operações totalmente elegíveis nos termos do Regulamento FSUE; no entanto, alguns 

                                                 
1 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3. 
2 JO L 189 de 27.6.2014, p. 143. 
3 JO C 440 de 30.12.2015, p. 13. 
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projetos, apesar da sua relevância face às necessidades reais, não cumpriram as 

disposições específicas do Regulamento FSUE – um dos projetos, por exemplo, não deu 

uma resposta atempada e suficiente para suprir as necessidades efetivas da população; 

solicita à Comissão que explique de que modo o regulamento revisto relativo ao Fundo de 

Solidariedade da União Europeia, que entrou em vigor em 28 de junho de 2014, resolveu 

os problemas detetados pelo Tribunal de Contas; 

2. Reitera que, na altura, o relatório de auditoria de 2012 da Comissão revelou 

irregularidades que não tiveram tradução financeira porquanto os pedidos de pagamento 

ultrapassavam os direitos ao pagamento, não tendo sido satisfeitos os pedidos de 

pagamento irregulares; 

3. Esta ciente de que uma situação de catástrofe e o desejo de ajudar quem está em 

dificuldades o mais rapidamente possível podem pôr as administrações nacionais sob 

pressão; considera, no entanto, que os Estados-Membros devem aplicar a legislação da UE 

em matéria de prevenção e gestão do risco de catástrofe e instituir programas para casos 

de emergência e catástrofes naturais, que permitam às autoridades em causa receber 

assistência rápida da UE, respeitando simultaneamente a boa gestão financeira; recorda a 

necessidade de determinar se as subvenções do FSUE foram utilizadas em conformidade 

com os princípios de boa gestão financeira, de modo a identificar, desenvolver e partilhar 

as boas práticas e os ensinamentos colhidos quanto à viabilidade económica; 

4. Considera que o FSUE requer uma certa flexibilidade que lhe permita dar resposta às 

catástrofes de forma mais rápida e eficaz; regozija-se, por conseguinte, com a 

possibilidade de os países poderem solicitar o pagamento antecipado dos fundos; 

5. Regista que a revisão do Regulamento FSUE introduziu melhorias importantes, em 

conformidade com as exigências do Parlamento Europeu1; 

6. Sublinha e aplaude as melhorias no capítulo da boa gestão financeira2, em particular na 

medida em que os Estados beneficiários são obrigados a: 

– verificar a adoção e execução de disposições de gestão e controlo de forma a garantir 

que os fundos da União estão a ser utilizados de forma eficiente e correta, de acordo 

com os princípios da boa gestão financeira; 

– verificar a correta realização das ações financiadas; 

– garantir que as despesas financiadas são comprovadas por documentos verificáveis e 

que são corretas e regulares; 

– prevenir, detetar e corrigir eventuais irregularidades e recuperar os montantes pagos 

indevidamente, se for caso disso acrescidos de juros de mora, e comunicar todas as 

irregularidades à Comissão, mantendo-a informada sobre os progressos alcançados no 

quadro dos procedimentos administrativos e judiciais; 

                                                 
1 Ver a resolução do Parlamento Europeu, de 15 de janeiro de 2013, sobre o Fundo de Solidariedade da União 

Europeia, implementação e aplicação, JO C 440 de 30.12.2015, p. 13. 
2 Regulamento (UE) n.º 661/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que altera o 

Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia, JO L 

189 de 27.6.2014, p. 143, artigos 5.º e 11.º. 
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7. Lamenta as dificuldades permanentes em avaliar se as candidaturas relacionadas com as 

catástrofes regionais cumprem os critérios excecionais estabelecidos no regulamento; 

convida a Comissão a simplificar e melhorar os procedimentos administrativos aquando 

da próxima revisão do FSUE; 

8. Lamenta o facto de, em alguns casos, ter sido observada uma séria falta de transparência 

quanto à utilização e ao destino do FSUE; solicita uma melhoria do sistema de controlo ex 

post das despesas, a par da respetiva justificação adequada e coerente e está firmemente 

convicto de que os relatórios finais apresentados pelos Estados-Membros deveriam ser 

públicos e acessíveis; 

9. Salienta a importância dos procedimentos de adjudicação de contratos públicos seguidos 

pelos Estados-Membros em resposta às catástrofes naturais, com vista a identificar e 

difundir as boas práticas e os ensinamentos colhidos em matéria dos contratos celebrados 

em situações de emergência; 

10. Considera que as melhorias de que o regulamento carece podem incluir a solicitação de 

atualizações obrigatórias dos planos nacionais de gestão de catástrofes, a introdução de 

um plano de ação concreto e a elaboração de convenções relativas aos contratos de 

emergência; 

11. Realça que os Estados-Membros também se devem debruçar sobre os seus próprios 

procedimentos administrativos, tendo em vista agilizar a mobilização das ajudas às 

regiões atingidas; 

12. Salienta, além disso, que o artigo 11.º do regulamento alterado confere poderes para 

efetuar auditorias à Comissão e ao TCE e autoriza o Organismo Europeu de Luta 

Antifraude (OLAF) a realizar inquéritos, sempre que necessário; 

13. Considera que o FSUE deve, sempre que possível, criar sinergias com as outras fontes de 

assistência financeira, em particular com os Fundos Europeus Estruturais e de 

Investimento; solicita, neste sentido, aos Estados-Membros, para garantir a aplicação 

correta do FSUE, que delimitem claramente os prejuízos cobertos pelo FSUE, bem como 

as medidas que pretendem levar a cabo com o apoio de outros fundos; 

14. Considera que deveriam existir requisitos adicionais para dar uma maior visibilidade à 

contribuição do FSUE nas zonas apoiadas, de molde a demonstrar o seu valor 

acrescentado europeu; 

15. Convida a Comissão e o TCE a avaliar o funcionamento do FSUE antes do final do 

período financeiro plurianual em curso. 
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