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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, nos termos do ponto 26 do 
Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011 – 2011/2021(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0010 – C7-0023/2011),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira1, nomeadamente o ponto 26,

– 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 Europeia2,

– Tendo em conta a Declaração Comum do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, aprovada na reunião de concertação de 17 de Julho de 2008, relativa ao Fundo 
de Solidariedade da União Europeia,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2011),

1. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

2. Encarrega o seu Presidente de assinar a decisão em referência, juntamente com o 
Presidente do Conselho, e de prover à respectiva publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o respectivo anexo ao 
Conselho e à Comissão.

                                               
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
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ANEXO: DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

de xxx

relativa à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia, nos termos do 
ponto 26 do Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão 
financeira

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, sobre a disciplina orçamental e a boa gestão financeira1, 
em particular o seu ponto 26,

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 Europeia2,

Tendo em conta a proposta da Comissão,

Considerando o seguinte:

(1) A União Europeia criou o Fundo de Solidariedade da União Europeia (seguidamente 
designado "Fundo"), com vista a manifestar a sua solidariedade para com a população 
das regiões afectadas por catástrofes.

(2) O Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 permite a mobilização do Fundo 
dentro de um limite máximo anual de mil milhões de euros.

(3) O Regulamento (CE) n.º 2012/2002 estabelece as disposições que permitem a eventual 
mobilização do Fundo.

(4) A Polónia, a Eslováquia, a Hungria, a República Checa, a Croácia e a Roménia 
apresentaram pedidos de mobilização do Fundo, devido aos danos causados por 
aluimentos de terras e graves inundações.

APROVARAM A SEGUINTE DECISÃO:

Artigo 1.º
No quadro do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2011, o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia é mobilizado em 182 388 893 EUR em dotações de 
autorização e de pagamento.

                                               
1 JO C 139 de 14.6.2006, p. 1.
2 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
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Artigo 2.º
A presente decisão é publicada no Jornal Oficial da União Europeia.

Feito em,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão propõe a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia a favor da 
Polónia, da Eslováquia, da Hungria, da República Checa, da Croácia e da Roménia com base 
no ponto 26 do Acordo Interinstitucional, de 17 de Maio de 2006, sobre a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira (AII). O AII permite a mobilização do Fundo de 
Solidariedade até um limite máximo anual de mil milhões de euros. 

Paralelamente a esta proposta de mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia a 
favor da Polónia, da Eslováquia, da Hungria, da República Checa, da Croácia e da Roménia, a 
Comissão apresentou um projecto de orçamento rectificativo (POR n.º 1/2011 de 14 de 
Janeiro de 2011) para inscrever no orçamento de 2011 as dotações de autorização e de 
pagamento correspondentes, tal como previsto no ponto 26 do AII.

A Polónia solicitou a assistência do Fundo de Solidariedade da UE na sequência de duas 
vagas de inundações consecutivas, ocorridas em Maio e Junho de 2010, que afectaram uma 
grande parte do território polaco, tendo avançado de Sul para Norte ao longo dos rios Vístula, 
Oder e Warta.  As inundações atingiram quase todas as províncias ("voivodias") da Polónia, 
tendo causado danos significativos no sector agrícola, nas infra-estruturas públicas e no 
património particular, nas redes de transportes e nos sítios de património cultural.

As autoridades polacas estimaram os prejuízos directos totais em 2 998 989 248 euros. Este 
montante representa 0,8468% do rendimento nacional bruto (RNB) da Polónia. Como os 
prejuízos directos totais estimados excedem o limiar normal para a mobilização do Fundo de 
Solidariedade de 2,124 mil milhões de euros (ou seja, 0,6% do RBN com base em dados de 
2008), esta catástrofe pode ser considerada uma "catástrofe natural de grandes proporções", 
sendo, portanto, abrangida pelo âmbito de aplicação principal do Regulamento (CE) 
n.º 2008/2002.

A Eslováquia solicitou a assistência do Fundo de Solidariedade da UE depois de as regiões 
central e oriental do país terem sido atingidas por chuvas torrenciais sem precedentes em 
Maio e Junho de 2010.  Algumas zonas ficaram submersas, houve derrocadas de terrenos e as 
inundações de grandes proporções causaram sérios prejuízos a infra-estruturas públicas e 
privadas, a redes rodoviárias e ferroviárias, à agricultura e a empresas.

As autoridades eslovacas estimaram os prejuízos directos totais em 561 133 594 euros. Este 
montante representa 0,8902 % do RNB da Eslováquia. Uma vez que os prejuízos directos 
totais estimados excedem o limiar normal para a mobilização do Fundo de Solidariedade 
aplicável à Eslováquia em 2010, que corresponde a 378,205 milhões de euros (ou seja, 0,6% 
do RBN com base em dados de 2008), esta catástrofe pode ser considerada uma "catástrofe 
natural de grandes proporções", sendo, portanto, abrangida pelo âmbito de aplicação principal 
do Regulamento (CE) n.º 2012/2002.

A Hungria solicitou a assistência do Fundo de Solidariedade da UE devido às chuvas que 
caíram quase ininterruptamente durante um mês, em Maio e Junho de 2010, e causaram 
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graves inundações que provocaram prejuízos avultados no sector agrícola, em habitações e 
empresas, na rede rodoviária e noutras infra-estruturas, tendo as partes nordeste e central do 
país sido as mais severamente afectadas.
As autoridades húngaras estimaram os prejuízos directos totais em 719 343 706 euros. Este 
montante representa 0,7307 % do RNB da Hungria. Uma vez que os prejuízos directos totais 
estimados excedem o limiar normal para a mobilização do Fundo de Solidariedade aplicável à 
Eslováquia em 2010, que corresponde a 590,710 milhões de euros (ou seja, 0,6% do RBN 
com base em dados de 2008), esta catástrofe pode ser considerada uma "catástrofe natural de 
grandes proporções", sendo, portanto, abrangida pelo âmbito de aplicação principal do 
Regulamento (CE) n.º 2012/2002.

A República Checa solicitou a assistência do Fundo de Solidariedade da UE depois de o seu 
território ter sido atingido por chuvas torrenciais extremamente fortes durante Maio e Junho 
de 2010. Estas chuvas causaram duas vagas consecutivas de inundações que afectaram a parte 
nordeste do território, provocando prejuízos a propriedades residenciais e a empresas, à rede 
rodoviária e a outras infra-estruturas. 
As autoridades checas estimam em 204 456 041 euros o total dos prejuízos causados 
directamente pela catástrofe. Uma vez que este montante não atinge o limiar de 824,029 
milhões de euros (ou seja, 0,6% do RNB da República Checa), esta catástrofe não pode ser 
considerada uma "catástrofe natural de grandes proporções" nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 2012/2002. No entanto, a República Checa foi afectada pelas mesmas inundações que 
causaram a catástrofe de grandes proporções na Polónia e na Eslováquia. Por conseguinte, 
considerou-se que estava preenchida a condição prevista no artigo 2.º, n.º 2, segundo 
parágrafo, do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, que estabelece que um país que 
tenha sido atingido pela mesma catástrofe que um país vizinho pode, excepcionalmente, 
beneficiar da contribuição do Fundo de Solidariedade.
A Croácia solicitou a assistência do Fundo de Solidariedade da UE na sequência de chuvas 
intensas acompanhadas de granizo e tempestades, que causaram graves inundações nas partes 
oriental e central do país em Maio e Junho de 2010. A catástrofe provocou prejuízos 
significativos no sector da agricultura, em edifícios públicos e privados e nas infra-estruturas 
de transportes.

As autoridades croatas estimam em 153 039 303 euros o total dos prejuízos causados 
directamente pela catástrofe. Uma vez que este montante não atinge o limiar de 275,804 
milhões de euros (ou seja, 0,6% do RNB da Croácia), esta catástrofe não pode ser considerada 
uma "catástrofe natural de grandes proporções" nos termos do Regulamento (CE) n.º 
2012/2002. No entanto, a Croácia foi afectada pelas mesmas inundações que causaram a 
catástrofe de grandes proporções na Hungria. Por conseguinte, considerou-se que estava 
preenchida a condição prevista no artigo 2.º, n.º 2, segundo parágrafo, do Regulamento (CE) 
n.º 2012/2002 do Conselho, que estabelece que um país que tenha sido atingido pela mesma 
catástrofe que um país vizinho pode, excepcionalmente, beneficiar da contribuição do Fundo 
de Solidariedade. Enquanto país em processo de negociação de adesão à UE, a Croácia é 
elegível para assistência do Fundo de Solidariedade da UE.
A Roménia solicitou a assistência do Fundo de Solidariedade da UE depois de a maior parte 
do seu território ter sido atingida por fortes inundações e deslizamentos de terras em Junho e 
Julho de 2010. A catástrofe provocou enormes prejuízos nas infra-estruturas, no sector 
agrícola e em propriedades privadas e públicas.
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As autoridades romenas estimaram os prejuízos directos totais em 875 757 770 euros. Este 
montante representa 0,6669 % do RNB da Roménia e excede o limiar normal para a 
mobilização do Fundo de Solidariedade de 787,935 milhões de euros (ou seja, 0,6 % do RNB 
com base em dados de 2008).  Por conseguinte, esta catástrofe pode ser considerada uma 
"catástrofe natural de grandes proporções", sendo, portanto, abrangida pelo âmbito de 
aplicação principal do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho.

Depois de verificar que todos os pedidos cumprem os critérios de elegibilidade estabelecidos 
no Regulamento (CE) n.º 2012/2002, a Comissão propôs a mobilização do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia num montante 105 567 155 euros para a Polónia, 
20 430 841 euros para a Eslováquia, 22 485 772 euros para a Hungria, 5 111 401 euros para 
a República Checa, 3 825 983 euros para a Croácia e 24 967 741 euros para a Roménia, 
perfazendo um montante total de 182 388 893 euros em dotações de autorização e de 
pagamento. 

Consequentemente, no projecto de orçamento rectificativo (POR n.º 1/2011 de 14 de Janeiro 
de 2011), a Comissão apresentou a seguinte proposta:

Dados – Fundo de Solidariedade
Orçamento de 2011 Orçamento rectificativo 

N.º 1/2011
Novo montanteArtigo 

Número
Designação QF

DA DP DA DP DA DP
13 06 Fundo de Solidariedade
13 06 01Fundo de Solidariedade da 

União Europeia – Estados-
Membros 

3.2 p.m. p.m. 178 562 910 178 562 910 178 562 910 178 562 910

13 06 02Fundo de Solidariedade da 
União Europeia – Estados 
cuja adesão se encontra em 
curso de negociação

p.m. p.m. 3 825 983 3 825 983 3 825 983 3 825 983

Capítulo 13 06 – Total p.m. p.m. 182 388 893 182 388 893 182 388 893 182 388 893

De acordo com o ponto 26 do AII, ao apresentar esta proposta de mobilização do Fundo, a
Comissão inicia o processo de concertação tripartida, sob forma simplificada, a fim de obter o 
acordo dos dois ramos da autoridade orçamental quanto à necessidade de utilizar o Fundo e 
quanto ao montante requerido.

Nos termos de um acordo interno com a Comissão do Desenvolvimento Regional (REGI), 
esta comissão deve ser associada ao processo, a fim de prestar o seu apoio construtivo e o seu 
contributo à aplicação do Fundo de Solidariedade da União Europeia. Após a avaliação dos 
pedidos, a Comissão REGI do Parlamento Europeu emitiu o seu parecer sobre a mobilização 
do Fundo, tal como consta da carta que figura em anexo ao presente relatório.

Nestas circunstâncias, o relator recomenda a aprovação da proposta da Comissão relativa à 
decisão anexa ao presente relatório.
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ANEXO: CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL


