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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 a Portugal, 
Espanha, Itália e Áustria
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020 – 2020/2068(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0200 – C9-0127/2020),

– 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 (A9-0105/2020),

1. Saúda a decisão, que constitui um sinal de solidariedade da União com as regiões e os 
cidadãos da União 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 2019;

3. Considera que a assistência financeira concedida aos Estados-Membros deve ser 
distribuída de forma equitativa entre as regiões e as zonas mais afetadas;

4. Salienta que, devido às alterações climáticas, as catástrofes naturais se tornarão cada vez 
mais devastadoras e cada vez mais frequentes; solicita que, no âmbito do próximo Quadro 
Financeiro Plurianual, se proceda a uma reforma do Fundo, a fim de ter em conta os 
futuros efeitos das alterações climáticas; salienta, ao mesmo tempo, que o Fundo é apenas 
um instrumento corretivo e que as alterações climáticas requerem, em primeiro lugar, 
uma política preventiva, consentânea com o Acordo de Paris e com o Pacto Ecológico;

5. Recorda que, nos termos dos artigos 174.º e 349.º do TFUE, a União Europeia prossegue 
a sua ação no sentido de reforçar a sua coesão territorial, tendo em conta as características 

1JO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
2JO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
3 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
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e os condicionalismos especiais das regiões ultraperiféricas; salienta que uma catástrofe 
natural numa região ultraperiférica tem um impacto social e económico mais importante 
do que teria a mesma catástrofe natural em qualquer outra região europeia e que, 
consequentemente, a recuperação é mais lenta; considera, por conseguinte, que as regiões 
ultraperiféricas devem beneficiar de um reforço do financiamento concedido ao abrigo 
do Fundo;

6. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

7. 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;

8. 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 a Portugal, à Espanha, 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 institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia4, 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 financeira5, 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 (a preços de 2011), conforme disposto no artigo 10.º do Regulamento (UE, 
Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho6.

(3) Em 8 de novembro de 2019, Portugal apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 
na sequência dos fenómenos meteorológicos extremos ocorridos nos Açores.

(4) Em 28 de novembro de 2019, a Espanha apresentou um pedido de mobilização do 
Fundo, na sequência de chuvas intensas que provocaram inundações nas regiões de 
Valência, Múrcia, Castela-Mancha e Andaluzia. 

(5) Em 10 de janeiro de 2020, a Itália apresentou um pedido de mobilização do Fundo, na 
sequência dos fenómenos meteorológicos extremos ocorridos em 17 regiões no outono 
de 2019.

(6) Em 29 de janeiro de 2020, a Áustria apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 
na sequência dos fenómenos meteorológicos extremos ocorridos em novembro de 
2019.

4 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
5 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
6 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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(7) Os pedidos de Portugal, da Espanha, da Itália e da Áustria reúnem as condições para a 
contribuição financeira do Fundo, conforme estabelecido no artigo 4.º do Regulamento 
(CE) n.º 2012/2002.

(8) Por conseguinte, o Fundo deverá ser mobilizado a fim de ser concedida uma 
contribuição financeira a Portugal, Espanha, Itália e Áustria.

(9) A fim reduzir ao mínimo o tempo necessário para a mobilização do Fundo, a presente 
decisão deverá ser aplicável 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 2020, é mobilizado o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia, em dotações de autorização e de pagamento, do seguinte 
modo: 

(a) É concedido a Portugal um montante de 8 212 697 EUR;

(b) É concedido à Espanha um montante de 56 743 358 EUR;

(c) É concedido à Itália um montante de 211 707 982 EUR;

(d) É concedido à Áustria um montante de 2 329 777 EUR.

Artigo 2.º
A presente Decisão entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.
É aplicável a partir de … [data da sua adoção]. 

Feito em Bruxelas,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente

 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 no outono de 2019 em Portugal, na Espanha, em 
Itália e na Áustria.

Portugal – furacão

Em outubro de 2019, a passagem do furacão Lorenzo pelos Açores causou graves danos às 
infraestruturas públicas, nomeadamente a portos, redes de água, energia e comunicações, 
estradas, aeroportos, escolas e hospitais. A catástrofe também afetou fortemente infraestruturas 
privadas, empresas, os setores da pesca e da agricultura, bem como o turismo. 

No pedido que apresentaram e que foi recebido pela Comissão em 8 de novembro de 2019, as 
autoridades portuguesas estimaram o montante total dos prejuízos diretos decorrentes da 
catástrofe em 328,5 milhões de EUR, ou seja, 8,4 % do PIB da região afetada. Este valor excede 
consideravelmente o limiar para a mobilização do FSUE numa região de nível NUTS 2, que, 
para as regiões ultraperiféricas como é o caso dos Açores, é de 1 % do PIB da região em causa. 
Por conseguinte, a catástrofe pode ser considerada «catástrofe natural regional», na aceção do 
artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento FSUE.

Portugal estimou em 279,3 milhões de EUR o custo total das operações essenciais de 
emergência e de recuperação elegíveis nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do Regulamento. Este 
montante diz quase exclusivamente respeito aos custos de recuperação das infraestruturas de 
transporte, nomeadamente os portos. 

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 portuguesas não manifestaram a intenção de reafetar o 
financiamento dos programas dos FEEI a favor de medidas de recuperação. 

Em conformidade com a prática passada, a Comissão propõe aplicar a percentagem de 2,5 % 
dos prejuízos diretos totais nos casos abrangidos pela provisão para «catástrofes regionais». O 
montante total da assistência proposta ascende, por conseguinte, a 8 212 697 EUR.

Portugal solicitou o pagamento de um adiantamento, tal como previsto no artigo 4.º-A do 
Regulamento. Em 11 de dezembro de 2019, a Comissão adotou uma Decisão de Execução, 
concedendo um adiantamento de 10 % sobre o valor estimado da contribuição financeira da 
UE, equivalente a 821 270 EUR. O adiantamento foi desembolsado na íntegra.

Espanha – inundações

Em setembro de 2019, o sudeste de Espanha foi atingido por um fenómeno meteorológico raro, 
descrito como uma «depressão isolada em altitude elevada». O fenómeno caracteriza-se por 
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chuvas intensas, que, neste caso, excederam os registos dos últimos 140 anos e provocaram 
graves inundações em vastas zonas de Valência, Múrcia, Castela-Mancha e Andaluzia. A 
catástrofe custou a vida a 8 pessoas, obrigou à evacuação de milhares de pessoas, tendo causado 
danos significativos nas estradas, nas infraestruturas ferroviárias e aeroportuárias, nas redes de 
água, nas infraestruturas de proteção, no ambiente e em habitações privadas. Além disso, 
verificou-se uma erosão significativa nas praias e nas infraestruturas costeiras.

No seu pedido em 28 de novembro de 2019 – e que, após solicitação da Comissão, foi atualizado 
em 18 de dezembro de 2019 e em 29 de janeiro de 2020 –, as autoridades espanholas 
apresentaram estimativas de prejuízos no valor de 2 269,7 milhões de EUR, o que corresponde 
a 2,65 % do PIB regional ponderado (PIB médio ponderado pela percentagem de danos em 
cada uma das regiões). As quatro regiões afetadas (Comunidade Valenciana, Região de Múrcia, 
Castela-Mancha e Andaluzia) são regiões de nível NUTS 2. Consequentemente, o pedido é 
elegível ao abrigo dos critérios relativos às «catástrofes de grandes proporções», tal como 
estabelecidos pelo artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento, em conformidade com o qual o limiar 
aplicável aos prejuízos diretos é de 1,5 % do PIB da região em causa. 

O custo das operações de emergência e de recuperação foi estimado em mais de 650,6 milhões 
de EUR; a maior parte deste montante diz respeito a despesas relacionadas com operações de 
limpeza e com reparações das infraestruturas.

Três das regiões afetadas (Múrcia, Castela-Mancha e Andaluzia) são, para efeitos dos FEIE, 
«regiões em transição», enquanto a Comunidade Valenciana constitui uma «região mais 
desenvolvida». Não foi assinalada qualquer intenção de reafetar o financiamento dos programas 
dos FEEI a favor de medidas de recuperação.

Também desta feita, em conformidade com práticas anteriores, a Comissão propõe aplicar a 
percentagem de 2,5 % dos prejuízos diretos totais nos casos abrangidos pela provisão para 
«catástrofes regionais». O montante total da ajuda proposta ascende, pois, a 
56 743 358 EUR. 

A Espanha solicitou o pagamento de um adiantamento. Em 13 de fevereiro de 2020, a Comissão 
adotou uma Decisão de Execução, concedendo um adiantamento de 10 % sobre o valor 
estimado da contribuição financeira do Fundo.  Posteriormente, o montante correspondente de 
5 674 336 EUR foi pago na íntegra.

Itália - fenómenos meteorológicos extremos

Em finais de outubro e em novembro de 2019, uma série de fenómenos meteorológicos 
extremos afetou a maior parte do território italiano, de norte a sul, estando na origem de graves 
danos causados por inundações e deslizamentos de terras que culminaram na terrível inundação 
de Veneza. No total, 17 regiões sofreram prejuízos, sendo as regiões de Véneto, Piemonte, 
Ligúria, Sicília e Emília-Romanha as mais afetadas. Só por si, o Véneto – em especial, a cidade 
de Veneza, onde se verificaram graves inundações – representou quase um terço (1,8 mil 
milhões de EUR) dos prejuízos totais. De acordo com a análise da Comissão, os fenómenos 
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meteorológicos subjacentes ao pedido em apreço podem, do ponto de vista meteorológico, ser 
considerados como um único evento. 

Em todas as regiões em causa, a catástrofe provocou graves perturbações na rede rodoviária, 
resultantes de deslizamentos de terras e da queda de árvores, bem como perturbações das redes 
fluviais, movimentos de massa e inundações em edifícios públicos e privados. As condições 
meteorológicas extremas causaram perdas importantes para a economia florestal, a agricultura 
e o turismo, danos significativos aos sítios protegidos da rede Natura 2000 e perturbações nas 
estações de tratamento de águas residuais, nas redes de energia elétrica e nas redes de gás.

No Véneto, as inundações causaram danos avultados em propriedades públicas e privadas, nas 
atividades industriais comerciais e económicas e nos serviços terciários. Um pico das marés 
superior a 187 cm acima do nível do mar levou à inundação de mais de 85 % da cidade de 
Veneza, causando danos significativos ao património artístico e cultural do centro histórico, 
incluindo danos em obras de arte e danos consideráveis em bens em papel, como livros, 
manuscritos e arquivos. 

As autoridades italianas apresentaram um pedido de contribuição financeira do Fundo em 10 
de janeiro de 2020. Os prejuízos diretos totais foram estimados em 5 619,878 milhões de EUR, 
ou seja, um valor que ultrapassa em 157 % o limiar para uma «catástrofe natural de grandes 
proporções» aplicável a Itália (prejuízos superiores a 3 mil milhões de EUR a preços de 2011). 

As autoridades italianas estimaram em 1 110,1 milhões de EUR o custo total das operações 
essenciais de emergência e de recuperação; a maior parte deste montante diz, em primeiro lugar, 
respeito aos custos de reforço das infraestruturas de proteção e à proteção do património cultural 
e, em segundo lugar, ao restabelecimento das infraestruturas essenciais. 

Cinco das 17 regiões afetadas (Apúlia, Basilicata, Calábria, Campânia e Sicília) são 
consideradas «regiões menos desenvolvidas» ao abrigo dos FEEI, Abruzo é uma «região em 
transição», enquanto as restantes são «regiões mais desenvolvidas». A Itália não sinalizou à 
Comissão a sua intenção de reafetar o financiamento dos programas do FEEI a favor de medidas 
de recuperação, nem solicitou 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 mil milhões de EUR a preços de 2011, consoante o que for mais 
baixo) e de 6 % à parte dos danos que excede este limiar. Neste caso específico, a contribuição 
financeira do FSUE, assim calculada, ascende a 211 707 982 EUR. 

Áustria

Em novembro de 2019, o sudoeste da Áustria sofreu inundações graves, em especial nas regiões 
de Caríntia e de Tirol do Leste, ambas situadas na região alpina que faz fronteira com a Itália. 
Os fenómenos meteorológicos extremos foram desencadeadas pelas mesmas condições 
meteorológicas que em Itália e causaram danos consideráveis às infraestruturas públicas 
essenciais (principalmente a estradas, pontes e caminhos de ferro), bem como a habitações 
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privadas e empresas. As quedas de neve inusitadas e as avalanches causaram danos florestais. 

As autoridades austríacas apresentaram um pedido de contribuição financeira do Fundo em 29 
de janeiro de 2020, tendo atualizado o seu pedido em 9 de março de 2020. A estimativa total 
dos prejuízos diretos de 93,2 milhões de EUR é consideravelmente inferior ao limiar de uma 
«catástrofe natural de grandes proporções» aplicável à Áustria (prejuízo superior a 0,6 % do 
RNB da Áustria ou 2 307,9 milhões de EUR). Também se mantém abaixo do limiar aplicável 
a uma «catástrofe regional» (1.5 % do PIB regional ponderado de acordo com a percentagem 
de danos nas regiões afetadas). Todavia, 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.

As autoridades austríacas estimaram em 61,3 milhões de EUR o custo das operações de 
emergência e de recuperação. As maiores parcelas dizem respeito às despesas relacionadas com 
a reparação da rede de transportes e com medidas para contrariar a erosão dos solos. 

As regiões afetadas são consideradas «regiões mais desenvolvidas» para efeitos dos FEEI. As 
autoridade austríacas não solicitaram o pagamento de um adiantamento, mas declararam a 
intenção de utilizar fundos disponibilizados ao abrigo 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 ao abrigo da 
disposição relativa ao «Estado limítrofe», chegando assim a uma proposta de contribuição 
financeira total a partir do Fundo de 2 329 777 EUR. 

Conclusão

O montante total proposto a mobilizar para Portugal, a Espanha, a Itália e a Áustria é de 
278 993 814 EUR. Esta mobilização requer uma alteração do orçamento de 2020 por meio de 
um orçamento retificativo. Tendo em conta que um montante de 6 495 606 EUR já foi 
desembolsado sob a forma de adiantamentos, o POR 4/2020 (COM(2020)190) visa um aumento 
da rubrica orçamental 13 06 01 «Assistência aos Estados-Membros em caso de catástrofes 
naturais de grandes proporções com repercussões graves nas condições de vida, no meio 
ambiente ou na economia» em 272 498 208 EUR, tanto em dotações para autorizações como 
em dotações para pagamentos.

O montante total disponível no início de 2020 era de 1 150 524 045 EUR, ou seja, a soma da 
dotação de 2020, no valor de 597 546 284 EUR, com a dotação de 2019, no valor de 
552 977 761 EUR, que não foi utilizada e transitou para 2020. 

Esta é a primeira decisão de mobilização tomada em 2020. Esta decisão deixa disponível um 
montante de 722 143 660 EUR até 1 de outubro de 2020, muito acima do montante legalmente 
exigido até essa data, em conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento QFP (25 % 
da dotação anual de 2020, ou seja, 149 386 571 EUR).
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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 quatro Estados-Membros afetados. O relator 
apela a que a contribuição financeira em causa seja atribuída aos Estados-Membros com 
caráter de urgência, uma vez que estas catástrofes naturais ocorreram já em 2019.
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CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Ex.mo Senhor Johan Van Overtveldt
Presidente
Comissão dos Orçamentos
BRUXELAS

Assunto: Parecer sobre a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia 
(COM(2020)0200 – 2020/2068(BUD))

Ex.mo Senhor Presidente,

Foi transmitida para parecer à Comissão do Desenvolvimento Regional uma proposta 
apresentada pela Comissão de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência a Portugal, 
à Espanha, à Itália e à Áustria (COM(2020)0200). Tanto quanto nos é dado saber, o relatório 
sobre essa proposta deverá ser adotado brevemente na Comissão dos Orçamentos.

Esta proposta visa a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) do 
seguinte modo:
a) O montante de 8 212 697 EUR deve ser concedido a Portugal para ajudar na sequência do 
furacão Lorenzo nos Açores, em outubro de 2019;
b) O montante de 56 743 358 EUR deve ser concedido à Espanha para ajudar na sequência das 
inundações nas regiões de Valência, Múrcia, Castela-Mancha e Andaluzia, em setembro 
de 2019;
c) O montante de 211 707 982 EUR deve ser concedido à Itália para ajudar na sequência dos 
fenómenos meteorológicos extremos no outono de 2019, que afetaram particularmente as 
regiões do Véneto, do Piemonte, da Ligúria, da Sicília e da Emília-Romanha;
d) O montante de 2 329 777 EUR deve ser concedido à Áustria para ajudar na sequência das 
graves inundações na zona sudoeste do país, em particular nas regiões da Caríntia e do leste do 
Tirol.

As regras aplicáveis às contribuições financeiras do FSUE são estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do Conselho, de 11 de novembro de 2002, que institui o 
Fundo de Solidariedade da União Europeia. 

Os coordenadores da comissão procederam à apreciação desta proposta e solicitaram-me que 
me dirigisse por escrito a V. Ex.ª, declarando que a maioria dos membros desta comissão não 
tem qualquer objeção à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia tendo em 
vista a afetação dos montantes acima referidos, como proposto pela Comissão. 

Queira Vossa Excelência, Senhor Presidente, aceitar a expressão da minha mais elevada 
consideração.

Younous Omarjee
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