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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído.
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, que institui o Fundo de Solidariedade da 
União Europeia
(COM(2013)0522 – C7-0231/2013 – 2013/0248(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho (COM(2013)0522),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 175.º, terceiro parágrafo, e o artigo 212.º, 
n.º 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0231/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional e o parecer da 
Comissão dos Orçamentos (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega a sua Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.



PE524.730v01-00 6/19 PR\1012012PT.doc

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

CONTEXTO

O FSUE foi criado para responder a situações de catástrofe natural e expressar a solidariedade 
europeia para com as regiões afetadas na Europa. O Fundo foi criado na sequência das várias 
inundações que ocorreram no centro da Europa no verão de 2002 e subsidia os 
Estados-Membros e os países candidatos afetados por uma catástrofe natural.
As principais características deste instrumento até agora têm sido:
 Em caso de «catástrofe natural», há apenas um critério de elegibilidade: os prejuízos 

que excederem o limiar determinado para cada país; 
 O Fundo também pode intervir em circunstâncias de menor escala, nas chamadas 

«catástrofes regionais», em que a maioria da população de uma região é afetada, e 
quando se considera que o desastre terá efeitos graves e duradouros na sua estabilidade 
económica e condições de vida;

 O financiamento é feito num único pagamento. Não há programação nem necessidade 
de cofinanciamento; 

 Como provém de recursos adicionais fora do orçamento da UE, a Comissão não pode 
decidir sozinha relativamente à ajuda financeira. Se considerar que um pedido preenche 
os requisitos, propõe à autoridade orçamental (Conselho e Parlamento Europeu) a 
mobilização do Fundo. 

O FSUE representa um suplemento às despesas públicas dos Estados-Membros para financiar 
as operações essenciais de emergência realizadas pelas autoridades públicas, tais como:
 Restabelecimento de infraestruturas essenciais, por exemplo, energia, água, transportes, 

telecomunicações, saúde e educação;
 Alojamento provisório e os custos dos serviços de emergência para atender às 

necessidades imediatas da população;
 Criação de condições de segurança das infraestruturas de prevenção tais como barragens 

e diques;
 Medidas de proteção do património cultural;
 A limpeza das operações.
Os prejuízos privados, tais como os prejuízos da propriedade privada ou a perda de receitas, 
incluindo a agricultura, são considerados cobertos por seguros, pelo que não estão cobertos 
pelo Fundo.
As autoridades nacionais dos países afetados podem apresentar um pedido à Comissão, no 
prazo de 10 semanas a contar da ocorrência dos primeiros prejuízos. Posteriormente, a 
Comissão avalia o pedido e decide se o Fundo deve ser ativado, juntamente com o montante 
das ajudas consideradas adequadas, e propõe a sua mobilização à autoridade orçamental. A 
ajuda é paga de uma só vez, após a assinatura de um acordo de execução com o Estado 
beneficiário. 
Desde 2002, o Fundo foi mobilizado por 52 desastres, incluindo diferentes circunstâncias 
catastróficas, como inundações, incêndios florestais, sismos, tempestades e secas. Até agora, 
foram apoiados 23 países europeus com um montante de 3,2 mil milhões de euros. 

FUNDAMENTO PARA A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR
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Desde a sua criação, tem sido clara a necessidade de proceder a alterações para satisfazer as 
expectativas dos países e das regiões afetados pelas catástrofes que solicitam a ajuda da UE. 
Embora o instrumento cumpra, de forma geral, os seus objetivos, considera-se que não tem 
uma capacidade de resposta tão eficaz como deveria, o que se reflete, por exemplo, no facto 
de determinados critérios para a sua ativação serem demasiado complicados ou não serem 
suficientemente claros.
O processo de concessão da ajuda é muito longo e o pagamento da subvenção demora, 
geralmente, cerca de um ano após a catástrofe.
Embora o instrumento esteja a funcionar bem para as grandes catástrofes naturais, dois terços 
dos pedidos recebidos estão relacionados com as chamadas catástrofes regionais, com 
prejuízos abaixo do limiar. A grande maioria desses pedidos não preenche os critérios e tem 
de ser rejeitada, o que leva à perda de tempo, recursos e expectativas.
Por isso, para que o Fundo de Solidariedade possa ser mais sensível e visível, deve conseguir 
a melhoria e a simplificação das operações do procedimento, a introdução de pagamentos 
antecipados e clarificar determinadas disposições para que a ajuda possa ser paga de forma 
mais rápida do que atualmente.

NOVA PROPOSTA LEGISLATIVA DA COMISSÃO EUROPEIA 

As principais alterações propostas pela Comissão Europeia podem ser resumidas da seguinte 
forma:
- Uma clarificação do âmbito do Fundo de Solidariedade, limitando-o às catástrofes 
naturais e ampliando-o à seca;
- A adoção de normas mais claras sobre a elegibilidade das catástrofes regionais, 
introduzindo um limiar único de prejuízos para receber ajuda, equivalente a 1,5 % do produto 
interno bruto regional;
- Possibilidade, pela primeira vez, de pagar adiantamentos: 10 % do montante previsto, 
limitado a 30 milhões de euros;
- Procedimento administrativo mais breve para o desembolso da ajuda, fundindo as duas 
fases de aprovação e execução num único acordo;
- Introdução de medidas para promover as estratégias de prevenção do risco de 
catástrofes: requisitos de apresentação de relatórios e condições possíveis da ajuda.
O âmbito de aplicação continua a estar limitado às catástrofes naturais nos Estados-Membros 
e nos países cuja adesão à UE esteja em negociação. Os países têm dez semanas para 
apresentar os seus pedidos, a contar do primeiro dia da catástrofe. O limiar dos prejuízos para 
a ativação do fundo continua a ser o mesmo (0,6 % do RNB ou 3 mil milhões de euros), tal 
como o tipo de operações que podem beneficiar da ajuda. A execução da ajuda, incluindo a 
seleção de projetos, auditoria e controlo, é da responsabilidade do beneficiário. As alterações 
não alteram o nível esperado da despesa.
O financiamento do FSUE provém de fora do orçamento da UE, através de um orçamento 
retificativo. Assim está previsto no acordo entre as instituições. Cada subvenção é acordada 
separadamente por meio de uma proposta da Comissão e é aprovada pelos Estados-Membros 
e pelo Parlamento Europeu. Existe um tempo legal mínimo exigido que deve ser respeitado 
(pelo menos 8 a 10 semanas) para a adoção de qualquer orçamento retificativo.

CONCLUSÕES DA RELATORA
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O FSUE é uma clara expressão de solidariedade para ajudar as regiões da Europa ou os países 
que mais necessitam. A proposta da Comissão Europeia incorpora muitas das propostas do 
relatório do Parlamento Europeu de dezembro de 2012 e fará com que o Fundo de 
Solidariedade seja mais rápido, mais claro e mais fácil de utilizar. Vai também incentivar os 
países a intensificar os seus esforços na prevenção e gestão de desastres. 
A nova proposta legislativa simplifica as normas existentes para que a ajuda seja paga com 
mais rapidez. Os planos também introduzem a possibilidade de, pela primeira vez, os 
pagamentos serem antecipados. Estes planos expõem com maior clareza quem e o que será 
elegível, nomeadamente em matéria de catástrofes regionais. Além disso, a reforma incentiva 
os Estados-Membros a desenvolverem estratégias de gestão de riscos e prevenção de desastres 
na sua agenda. Os princípios do Fundo permanecem inalterados, bem como a sua forma de 
financiamento fora do orçamento da UE.
Convém recordar que este instrumento europeu é um dos que maior satisfação proporciona 
aos cidadãos europeus, e que a sua existência nunca foi contestada, apenas a sua falta de 
agilidade e a sua lentidão, sendo isso que se pretende corrigir.
Também é necessário reconhecer e aceitar que, como já ficou evidente durante as negociações 
do orçamento plurianual 2014-2020, a crise trouxe grandes dificuldades tanto aos 
Estados-Membros como à União para aumentar os seus níveis de despesa, tanto a nível 
europeu como a nível nacional. Por isso, entende-se que, na tónica geral de despesa 
orçamental, tenha sido impensável um aumento dos recursos para este fundo de solidariedade 
e, consequentemente, do seu âmbito de aplicação. No entanto, é difícil aceitar a sua redução 
em 50 % (passou de 1 000 milhões anuais no período atual de 2007-2013 para 500 milhões 
anuais a partir de 2014), numa altura em que, infelizmente, o aumento do número e da 
gravidade das catástrofes naturais é considerável nos últimos anos, não sendo de esperar que 
diminuam, como consequência das alterações climáticas, e apesar dos exercício e exigências 
de prevenção.
O novo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia assinala a responsabilidade da 
União e dos seus Estados-Membros em lidar com as consequências de catástrofes naturais ou 
atos terroristas no território da UE e que a UE deve dotar-se dos meios suficientes para ajudar 
os seus cidadãos caso estes ocorram.
A UE deve e quer ser mais do que um mercado comum, é uma unidade de destino, e deve ser 
capaz de demonstrá-lo nos momentos mais difíceis. O Fundo de Solidariedade não deve 
reduzir-se à aplicação de uma série de disposições administrativas e burocráticas, devendo 
adaptar-se e ser flexível para tornar mais visível a ação da União a favor dos seus cidadãos, 
melhorando a sua capacidade de resposta, especialmente quando ocorre uma catástrofe que 
tem consequências diretas nas pessoas. A União é, paradoxalmente, mais visível e conta com 
maiores recursos financeiros para lidar com catástrofes ou crises humanas no exterior do seu 
território do que no interior; é o maior doador mundial de ajuda humanitária e de ajuda ao 
desenvolvimento e, por conseguinte, às vezes é muito difícil para os cidadãos entender que 
seja incapaz de dar resposta a tragédias que, embora em comparação, sejam muito menores do 
que as que ocorrem num país terceiro, afetam diretamente as pessoas dentro do seu próprio
território.
Apesar disso, e pese embora alguma deceção devido às limitações da reforma proposta, não 
podemos minimizar a importância das alterações sugeridas, uma vez que estas pretendem 
melhorar e agilizar o funcionamento atual deste instrumento, que vai certamente atuar com 
mais eficácia e eficiência. 
O orçamento da UE para os próximos sete anos, recentemente aprovado, sofreu, em termos 
reais, uma redução no total dos seus recursos, e talvez não se esperasse que o FSUE fosse 
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reformado através das medidas anunciadas pela Comissão na sua comunicação do ano 
passado. C contudo, há que salientar que se perdeu, em 2005, uma magnífica oportunidade 
para converter este instrumento europeu naquilo que visa ser a expressão mais visível, 
decisiva e importante da solidariedade europeia para com os seus cidadãos, quando estes são 
confrontados com uma situação difícil.
Todos os critérios abordados pela Comissão na sua proposta de reforma vão simplificar e 
facilitar aos Estados-Membros a análise e a preparação dos pedidos de ajuda do Fundo e, sem 
dúvida, simplificar em maior grau o seguimento dos pedidos à Comissão ao diminuir 
significativamente o número de pedidos que esta recebe. O que me custa mais é partilhar a 
convicção da Comissão de que, paralelamente à diminuição de pedidos de ajuda, haverá uma 
diminuição do número de deceções ou dececionados, por não verem recusado o pedido de 
ajuda. Tal acontece simplesmente porque não haverá oportunidade de o apresentar. Não 
entrarão tantos pedidos, logo não haverá tantas rejeições, mas também não haverá mais ajuda. 
A nova proposta de regulamentação continua sem poder dar resposta a todos os cidadãos 
confrontados com uma situação difícil e trágica, que esperam que o facto de pertencerem à 
União lhes traga um gesto de solidariedade quando são vítimas de uma catástrofe. Contudo, 
perante a impossibilidade de aprovar um instrumento economicamente melhorado, devemos 
dar a nossa aprovação às alterações propostas, uma vez que agilizam o funcionamento deste 
importante instrumento de solidariedade, melhorando, em consequência, a sua eficácia e 
eficiência.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Embora o Fundo se limite, 
essencialmente, às catástrofes naturais, é 
necessário dispor de um instrumento 
sólido e flexível ao serviço da União, que 
lhe permita dar um sinal político claro aos 
cidadãos confrontados com situações 
graves de emergência.

Or. es

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Uma «catástrofe natural de grandes 
proporções», na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002, é definida como tendo 
causado prejuízos diretos superiores a um 
limiar expresso em termos financeiros e 
deve ser expressa em preços de um 
determinado ano de referência ou 
enquanto percentagem do rendimento 
nacional bruto (RNB) do Estado em 
causa.

(8) Uma «catástrofe natural de grandes 
proporções» deve ser definida como uma 
catástrofe que provoca prejuízos graves 
e/ou que implica uma perturbação grave 
das condições de vida normais numa 
determinada área geográfica, seja ela 
causada por fenómenos naturais ou pelos 
efeitos catastróficos acidentais de um 
fenómeno antrópico, e que exige a 
atenção especial dos organismos públicos
e de outras organizações de caráter 
humanitário ou de serviço social.

Or. es

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)



PR\1012012PT.doc 11/19 PE524.730v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O Fundo deve ser ativado quando 
uma catástrofe grave de caráter natural 
tiver causado prejuízos diretos superiores 
a um limiar expresso em termos 
financeiros e deve ser expresso em preços 
de um determinado ano de referência ou 
em percentagem do rendimento nacional 
bruto (RNB) do Estado em causa.

Or. es

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Para considerar devidamente a natureza 
específica das catástrofes que, embora 
importantes, não atingem a escala mínima 
necessária para beneficiar de uma 
contribuição do Fundo, os critérios 
aplicáveis às catástrofes regionais devem 
ser determinados com base num cálculo 
dos prejuízos com referência ao produto 
interno bruto (PIB) regional. Esses critérios 
devem ser determinados de forma clara e 
simples, a fim de reduzir o número de 
pedidos apresentados que não satisfazem 
os requisitos estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 do Conselho.

(9) Para considerar devidamente a natureza 
específica das catástrofes que, embora 
importantes, não atingem a escala mínima 
necessária para beneficiar de uma 
contribuição do Fundo, os critérios 
aplicáveis às catástrofes regionais devem 
ser determinados com base num cálculo 
dos prejuízos com referência ao produto 
interno bruto (PIB) regional, ponderados, 
se for o caso, através de um indicador que 
reflita fielmente a situação real do 
território sinistrado. Esses critérios devem 
ser determinados de forma clara e simples, 
a fim de reduzir o número de pedidos 
apresentados que não satisfazem os 
requisitos estabelecidos no Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002 do Conselho.

Or. es
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) É também importante especificar que 
as operações elegíveis não devem incluir 
despesas relativas a assistência técnica.

(13) É também importante especificar que, 
regra geral, as operações elegíveis não 
devem incluir despesas relativas a 
assistência técnica.

Or. es

Justificação

A assistência técnica externa é muitas vezes indispensável para determinadas regiões lidarem 
com a catástrofe e realizarem as operações de reabilitação das áreas afetadas.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Certos tipos de catástrofes naturais, 
como a seca, desenvolvem-se durante um 
longo período de tempo até começarem a 
produzir os seus efeitos desastrosos. Deve 
ser prevista uma disposição que permita a 
utilização do Fundo também nestes casos.

(15) Certos tipos de catástrofes naturais, 
relacionadas com as alterações climáticas,
como a seca, que se desenvolvem durante 
um longo período de tempo até começarem 
a produzir os seus efeitos desastrosos, ou a 
geada, cujos efeitos só adquirem uma
dimensão catastrófica decorrido um certo 
período de tempo, devem poder ser 
elegíveis para a ajuda do Fundo. Deve ser 
prevista uma disposição que permita a 
utilização do Fundo também nestes casos.

Or. es

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 2 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Na aceção do presente regulamento, 
entende-se por «catástrofe natural 
regional» qualquer catástrofe natural que 
provoque, numa região de um 
Estado-Membro ou de um país cuja adesão 
à UE esteja em negociação de nível NUTS
2, prejuízos diretos superiores a 1,5 % do 
produto interno bruto (PIB) dessa região. 
Caso a catástrofe afete várias regiões do 
nível NUTS 2, o limiar fixado aplica-se à 
média ponderada do PIB dessas regiões.

3. Na aceção do presente regulamento, 
entende-se por «catástrofe natural 
regional» qualquer catástrofe natural que 
provoque prejuízos diretos superiores a 
1 % do produto interno bruto (PIB) numa 
região de nível NUTS 2 ou em várias 
regiões limítrofes de nível NUTS 3 que 
constituam juntas um território 
correspondente ao critério mínimo do 
nível NUTS 2, de um Estado-Membro ou 
de um país cuja adesão à UE esteja em 
negociação; em certos casos, pode ser 
efetuada uma ponderação do critério do 
PIB através da utilização de um indicador 
que reflita fielmente a situação 
socioeconómica real do território 
sinistrado antes e depois da ocorrência da 
catástrofe, tal como previsto no 
regulamento que estabelece disposições 
comuns. Caso a catástrofe afete várias 
regiões que possam solicitar a ajuda do 
Fundo, do nível NUTS 2 ou NUTS 3 que 
constituam um território equivalente ao 
do NUTS 2, o limiar fixado aplica-se à 
média ponderada do PIB dessas regiões.

Or. es

Justificação

Um limiar tão elevado não vai dar a resposta que os cidadãos esperam e, por conseguinte, 
não se vai evitar a frustração das vítimas de uma catástrofe pela falta de sensibilidade da UE 
para com os seus cidadãos. Além disso, como é cada vez mais comum as catástrofes 
ocorrerem em diferentes zonas do nível NUTS 2, se só se tiver em conta o traçado das regiões 
no nível NUTS 2 para a definição de catástrofe natural regional, corre-se o risco de falta de 
objetividade.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 2 – n.º 3-A (novo)



PE524.730v01-00 14/19 PR\1012012PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

3-A. Será prestada especial atenção às 
regiões remotas ou isoladas, como as 
regiões insulares e ultraperiféricas 
definidas no artigo 349.º do TFUE. A 
Comissão deve analisar com o máximo 
rigor os pedidos que lhe sejam 
apresentados ao abrigo do presente 
número.

Or. es

Justificação

As regiões remotas e isoladas têm, geralmente, uma dificuldade acrescida para lidar com as 
catástrofes naturais, por isso é importante prestar-lhes especial atenção.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os efeitos da alínea a), entende-se 
por «restabelecimento do funcionamento» 
o restabelecimento de uma forma que 
possa resistir melhor a uma catástrofe 
natural, incluindo o deslocamento dos 
projetos de infraestruturas que se 
encontrem claramente num local que, no 
futuro, possa voltar a ser ameaçado por 
uma catástrofe natural;

Or. es

Justificação

Os projetos de infraestruturas, como os eixos rodoviários, devem ser transferidos, tendo em 
conta os novos conhecimentos relativos às medidas necessárias no âmbito da proteção contra 
as catástrofes. Além disso, a reparação de elementos de infraestruturas danificados, como as 
pontes, exige investimentos que eliminem o risco de sofrer danos numa futura catástrofe 
natural. Restabelecer simplesmente o funcionamento dessas infraestruturas não seria 
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suficiente.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os pagamentos do Fundo limitam-se a 
medidas financeiras para compensar 
prejuízos que não são cobertos por seguros 
e serão recuperados se a reparação dos 
prejuízos for subsequentemente paga por 
terceiros, nos termos do artigo 8.º, n.º 3.»

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. es

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 3 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A assistência técnica, incluindo a gestão, 
o acompanhamento, a informação e a 
comunicação, a resolução de litígios, os 
controlos e as auditorias, não é elegível 
para uma contribuição do Fundo.

5. A assistência técnica, incluindo a gestão, 
o acompanhamento, a informação e a 
comunicação, a resolução de litígios, os 
controlos e as auditorias, não é elegível 
para uma contribuição do Fundo, salvo se 
for demonstrado que é imprescindível 
para levar a cabo as operações de 
reabilitação das zonas afetadas por uma 
catástrofe. A percentagem destinada à 
assistência técnica externa não pode 
exceder 2 % da contribuição total do 
Fundo.

Or. es
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Justificação

A assistência técnica externa é muitas vezes indispensável para determinadas regiões lidarem 
com a catástrofe e realizarem as operações de reabilitação das áreas afetadas.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Logo que possível, e o mais tardar no 
prazo de 10 semanas a contar da ocorrência 
dos primeiros prejuízos causados pela 
catástrofe natural, o Estado pode apresentar 
à Comissão um pedido de contribuição do 
Fundo, facultando todas as informações 
disponíveis sobre, pelo menos, os seguintes 
elementos:

1. Logo que possível, e o mais tardar no 
prazo de 15 semanas a contar da ocorrência 
dos primeiros prejuízos causados pela 
catástrofe natural, o Estado pode apresentar 
à Comissão um pedido de contribuição do 
Fundo, facultando todas as informações 
disponíveis sobre, pelo menos, os seguintes 
elementos:

Or. es

Justificação

A preparação do pedido é muito longa para as autoridades públicas, que têm de avaliar os 
prejuízos e reunir elementos de prova para apoiar o mesmo, devendo ser realizada na altura 
em que essas autoridades têm de tomar medidas urgentes para fazerem frente às 
consequências da catástrofe. A dificuldade é ainda maior no caso de algumas catástrofes 
como as inundações, que podem durar muitas semanas, e em que os prejuízos só podem ser 
avaliados após a retirada das águas.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Aplicação da legislação da União sobre 
a prevenção e a gestão dos riscos de 
catástrofe, relacionada com a natureza da 

e) Uma breve descrição da aplicação da 
legislação da União sobre a prevenção e a 
gestão dos riscos de catástrofe, relacionada 
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catástrofe; com a natureza da catástrofe;

Or. es

Justificação

A obrigação de incluir no pedido informações sobre a prevenção dos riscos de catástrofes 
pode representar, para o requerente, uma maior carga administrativa, e atrasar a 
preparação e o tratamento dos pedidos, o que iria contra o objetivo inicial deste instrumento, 
que consiste em simplificar os procedimentos administrativos de mobilização do Fundo.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Qualquer outra informação pertinente 
sobre as medidas adotadas de prevenção e 
de atenuação, relacionadas com a 
natureza da catástrofe.

Suprimido

Or. es

Justificação

Essa informação deve ser incluída no relatório sobre a aplicação da contribuição do Fundo 
(artigo 8.º, n.º 3).

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4 – n.º 1-A

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de uma catástrofe natural de 
ocorrência progressiva, o prazo de 
execução de dez semanas a que se refere o 
n.º 1 inicia-se na data das primeiras 
medidas tomadas pelas autoridades 
públicas do Estado elegível para responder 

1-A. No caso de uma catástrofe natural de 
ocorrência progressiva, ou de catástrofes 
cujos efeitos só adquirem uma dimensão
catastrófica decorrido um certo período de 
tempo, o prazo de execução de dez 
semanas a que se refere o n.º 1 inicia-se na 
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aos efeitos dessa catástrofe. data das primeiras medidas tomadas pelas 
autoridades públicas do Estado elegível 
para responder aos efeitos dessa catástrofe.

Or. es

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 4-A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O montante do adiantamento não pode 
ser superior a 10 % do montante da 
contribuição prevista, nem exceder, em 
caso algum, 30 milhões de euros. Uma vez 
determinado o montante definitivo da 
contribuição, a Comissão deve ter em conta 
o montante do adiantamento atribuído ao 
pagar o montante restante. A Comissão 
recuperará os adiantamentos pagos 
indevidamente.

2. O montante do adiantamento não pode 
ser superior a 15 % do montante da 
contribuição prevista, nem exceder, em 
caso algum, 40 milhões de euros. Uma vez 
determinado o montante definitivo da 
contribuição, a Comissão deve ter em conta 
o montante do adiantamento atribuído ao 
pagar o montante restante. A Comissão 
recuperará os adiantamentos pagos 
indevidamente.

Or. es

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A contribuição do Fundo deve ser 
utilizada no prazo de um ano a contar da 
data do desembolso pela Comissão do 
montante total do auxílio. Qualquer parte 
da contribuição que eventualmente não 
tenha sido utilizada nesse prazo ou tenha 
sido utilizada para operações não elegíveis 

1. A contribuição do Fundo deve ser 
utilizada no prazo de um ano e meio a 
contar da data do desembolso pela 
Comissão do montante total do auxílio. 
Qualquer parte da contribuição que 
eventualmente não tenha sido utilizada 
nesse prazo ou tenha sido utilizada para 
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deve ser recuperada pela Comissão junto 
do Estado beneficiário.

operações não elegíveis deve ser 
recuperada pela Comissão junto do Estado 
beneficiário.

Or. es

Justificação

O aceleramento do procedimento administrativo de aprovação da intervenção do Fundo 
permitirá obter auxílio mais rapidamente. Por conseguinte, dispõe-se de um período total 
real mais curto para utilizar a contribuição do Fundo. Prorrogar o prazo permite aos 
beneficiários dispor de mais tempo durante o mesmo período que lhes é dado atualmente.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8
Regulamento (CE) n.º 2012/2002
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O mais tardar seis meses após o termo 
do prazo de um ano referido no n.º 1, o 
Estado beneficiário apresenta um relatório 
sobre a execução da contribuição do 
Fundo, juntamente com uma declaração 
justificando as despesas e indicando outras 
fontes eventuais de financiamento das 
operações em causa, incluindo reembolsos 
de seguros e indemnizações obtidas de 
terceiros.

3. O mais tardar seis meses após o termo 
do prazo de um ano e meio referido no 
n.º 1, o Estado beneficiário apresenta um 
relatório sobre a execução da contribuição 
do Fundo, juntamente com uma declaração 
justificando as despesas e indicando outras 
fontes eventuais de financiamento das 
operações em causa, incluindo reembolsos 
de seguros e indemnizações obtidas de 
terceiros.

Or. es


