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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 
Croácia e à Polónia em relação com uma catástrofe natural e para o pagamento de 
adiantamentos à Croácia, à Alemanha, à Grécia, à Hungria, à Irlanda, a Portugal e à 
Espanha em relação com uma emergência de saúde pública
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020),

– 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 (A9-0221/2020),

1. Congratula-se com a decisão, que constitui um sinal da solidariedade da União para com 
os cidadãos e as regiões da União afetadas por catástrofes naturais e a grave situação de 
emergência em matéria de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19 no início 
de 2020;

2. Salienta a necessidade urgente de libertar assistência financeira através do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia a favor das regiões afetadas;

3. Aprova a decisão anexa à presente resolução;

4. 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;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução e o respetivo anexo ao 

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.
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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 Croácia e à Polónia em relação com uma catástrofe natural e para o 
pagamento de adiantamentos à Croácia, à Alemanha, à Grécia, à Hungria, à Irlanda, a 
Portugal e à Espanha em relação com uma emergência de saúde pública

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 Europeia1, 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 financeira2, 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 de grandes proporções ou regionais ou por 
emergências de saúde graves.

(2) A intervenção do Fundo não pode exceder o montante máximo anual de 
500 000 000 EUR (a preços de 2011), conforme disposto no artigo 10.º do 
Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho3.

(3) Em 10 de junho de 2020, a Croácia apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 
na sequência do terramoto que afetou a cidade de Zagrebe e as províncias de Zagrebe 
e Kripina-Zagorje em março de 2020.

(4) Em 24 de agosto de 2020, a Polónia apresentou um pedido de mobilização do Fundo, 
na sequência das inundações de junho de 2020 no voivodato da Subcarpácia.

(5) Até 24 de junho de 2020, a Alemanha, a Irlanda, a Grécia, a Espanha, a Croácia, a 
Hungria e Portugal apresentaram pedidos de mobilização do Fundo em relação com a 
grave emergência de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19 no início de 
2020. Nos seus pedidos, todos esses sete Estados-Membros solicitaram o pagamento 
de um adiantamento sobre a contribuição prevista do Fundo. 

1 JO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
2 JO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
3 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 Croácia e da Polónia em relação com catástrofes naturais reúnem as 
condições para a contribuição financeira do Fundo, conforme estabelecido 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 Croácia e à Polónia.

(8) A fim de assegurar a disponibilidade de recursos orçamentais suficientes no orçamento 
geral da União para 2020, o Fundo deve ser mobilizado para o pagamento de 
adiantamentos à Alemanha, à Irlanda, à Grécia, à Espanha, à Croácia, à Hungria e a 
Portugal em relação com a grave emergência de saúde pública.  

(9) A fim de 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 PRESENTE 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 e em relação 
com catástrofes naturais, do seguinte modo:

(a) É concedido à Croácia um montante de 683 740 523 EUR;

(b) É concedido à Polónia um montante de 7 071 280 EUR.

Artigo 2.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 para o 
pagamento de adiantamentos em relação com uma grave emergência de saúde pública, do 
seguinte modo:

(a) É concedido à Croácia um montante de 8 462 280 EUR;

(b) É concedido à Alemanha um montante de 15 499 409 EUR;

(c) É concedido à Grécia um montante de 4 535 700 EUR;

(d) É concedido à Hungria um montante de 26 587 069 EUR;

(e) É concedido à Irlanda um montante de 23 279 441 EUR;

(f) É concedido a Portugal um montante de 37 528 511 EUR;

(g) É concedido à Espanha um montante de 16 844 420 EUR;

Artigo 3.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] ].

 Data a inserir pelo Parlamento antes da publicação no JO.
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Feito em Bruxelas,

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Comissão propõe a mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia (a seguir 
designado «o Fundo»), no montante de 823 548 633 EUR, para prestar assistência à Croácia e 
à Polónia na sequência de catástrofes naturais ocorridas nesses países em 2020, bem como para 
o pagamento de adiantamentos a sete Estados-Membros (Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha, 
Croácia, Hungria, Portugal) em resposta à grave emergência de saúde pública causada pela 
pandemia de COVID-19, no início de 2020.

Croácia - Terramoto

Em 22 de março de 2020, um sismo com uma magnitude de 5,5 na escala de Richter atingiu a 
cidade de Zagrebe e as províncias de Zagrebe e Kripina-Zagorje. O terramoto foi o mais forte 
que atingiu Zagrebe desde 1880. 27 pessoas ficaram feridas e uma morreu. O terramoto 
provocou sérios danos estruturais a cerca de 26 000 edifícios residenciais e públicos, entre os 
quais, centenas de escolas, 80 % dos hospitais e uma grande parte da Universidade de Zagrebe. 
Partes importantes do centro histórico de Zagrebe, bem como várias igrejas na zona urbana 
circundante e nas províncias vizinhas foram gravemente danificadas. O Governo croata 
concedeu subsídios para o arrendamento de alojamentos temporários a cerca de 30 000 pessoas 
deslocadas. 

No seu pedido, recebido pela Comissão em 10 de junho de 2020 e atualizado em 28 e 31 de 
julho de 2020, as autoridades croatas estimaram os prejuízos diretos totais em 11,6 mil milhões 
de EUR ou 22,9 % do RNB da Croácia. Este valor é bastante superior ao limiar aplicável às 
«catástrofes de grandes proporções» para a mobilização do FSUE de 303,3 milhões de EUR 
(0,6 % do RNB da Croácia em 2020). Assim, a catástrofe pode ser considerada uma «catástrofe 
natural de grandes proporções», sendo abrangida pelo âmbito de aplicação do Regulamento.

A Croácia estimou em 2,27 mil milhões de EUR o custo das operações de emergência e 
recuperação elegíveis nos termos do artigo 3.º, n.º 2, do Regulamento. A maior parte desses 
custos está relacionada com a reposição do funcionamento das infraestruturas, nomeadamente 
a nível da educação e da saúde, e com o alojamento temporário. 

Em conformidade com a prática anterior em caso de catástrofes naturais de grandes proporções, 
a Comissão propõe a aplicação da taxa de 2,5 % do total dos prejuízos diretos às despesas 
públicas elegíveis até ao limiar, acrescido de 6 % da parte das despesas que exceda o limiar. O 
montante total da assistência proposta ascende, por conseguinte, a 683 740 523 EUR.

A Croácia solicitou o pagamento de um adiantamento, tal como previsto no artigo 4.º-A do 
Regulamento. Em 10 de agosto de 2020, a Comissão concedeu um adiantamento equivalente a 
88 951 877 EUR sobre a contribuição financeira prevista da UE.

Polónia - Inundações

Entre 7 e 29 de junho de 2020, todo o voivodato da Subcarpácia foi atingido por inundações 
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pluviais causadas por violentas superfícies frontais. Mais de 2000 edifícios residenciais, 
agrícolas e serviços públicos foram afetados por inundações relâmpago, mais de 250 km de 
cursos de água foram destruídos ou danificados e mais de 400 pessoas tiveram de ser evacuadas. 
Foram danificados cerca de 9 000 hectares de superfície cultivada.

No seu pedido de 24 de agosto de 2020, as autoridades polacas estimaram os danos em 
282,9 milhões de EUR, o que corresponde a 1,56 % do PIB regional. A Subcarpácia é uma 
região de nível NUTS 2. Por conseguinte, o pedido preenche os critérios relativos a uma 
«catástrofe natural regional» estabelecidos no artigo 2.º, n.º 3, do Regulamento. Uma vez que 
as estimativas dos danos são superiores ao limiar aplicável aos prejuízos diretos de 1,5 % do 
PIB regional, o pedido é elegível para uma contribuição do FSUE.

O custo das operações de emergência e de recuperação foi estimado em 216,2 milhões de EUR, 
estando a maior parte desses custos relacionada com a reposição do funcionamento das 
infraestruturas de transporte, da segurança das infraestruturas de prevenção e com a recuperação 
imediata das zonas naturais afetadas, a fim de evitar efeitos de erosão dos solos.

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 ajuda proposta ascende, pois, a 7 071 280 EUR. 

A Polónia não solicitou o pagamento de um adiantamento. 

Croácia, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Portugal e Espanha - Grave emergência 
de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19 no início de 2020

Em 2020, no âmbito da Iniciativa de Investimento de Resposta à Crise do Coronavírus (CRII), 
o Regulamento foi alterado a fim de permitir a ação da União em resposta a emergências 
graves de saúde pública graves, através da inclusão dessas situações.1 A pandemia de 
COVID-19 é uma grave emergência de saúde pública e, por conseguinte, é  abrangida pelo 
âmbito de aplicação do FSUE.

Até à data-limite de 24 de junho de 2020, a Comissão recebeu 22 pedidos (19 
Estados-Membros e 3 países candidatos à adesão2) de contribuição financeira do Fundo 
relacionados com a pandemia de COVID-19. Sete Estados-Membros da UE (Croácia, 
Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Portugal e Espanha) solicitaram o pagamento de um 
adiantamento sobre a contribuição prevista do FSUE e foram considerados elegíveis para o 
efeito. O Regulamento prevê a possibilidade de solicitar adiantamentos ao abrigo do FSUE 
apenas para os Estados-Membros.

O artigo 4.º-A, n.º 4, do Regulamento estabelece que pode ser pago um adiantamento que não 
exceda 25 % do montante da contribuição financeira prevista e, em caso algum, 100 milhões 

1 Regulamento (UE) 2020/461 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março de 2020.
2 Bélgica, Chéquia, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Letónia, 
Lituânia, Luxemburgo, Hungria, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia e Eslovénia; bem como Albânia, 
Montenegro e Sérvia.
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de EUR. 

No caso das emergências graves de saúde pública, a Comissão aplica o mesmo método para a 
determinação dos montantes de auxílio que para as catástrofes naturais. A Comissão 
estabeleceu as despesas totais provisoriamente aceites para a Alemanha, a Irlanda, a Grécia, a 
Espanha, a Croácia, a Hungria e Portugal e relacionadas com a emergência sanitária da 
COVID-19, com o único objetivo de determinar os adiantamentos, do seguinte modo:

Uma vez que as dotações para adiantamentos inicialmente disponíveis no orçamento de 2020 
já foram integralmente consumidas, a Comissão propõe a mobilização dos recursos adicionais 
necessários dentro do limite máximo anual fixado para o FSUE. O pagamento do 
adiantamento não antecipa os resultados da avaliação completa que será efetuada pela 
Comissão. O montante do adiantamento deve ser tido em conta antes do pagamento do saldo 
da contribuição aos beneficiários. A Comissão deve recuperar os adiantamentos pagos 
indevidamente.

Conclusão

Pelos motivos acima expostos, as catástrofes referidas nos pedidos apresentados pela Croácia 
e pela Polónia, bem como os sete pedidos relacionados com a pandemia de COVID-19, 
preenchem as condições estabelecidas no Regulamento.

A dotação anual disponível para o FSUE em 2020 é de 597 546 284 EUR (ou seja, 
500 milhões de EUR a preços de 2011). Além disso, um montante de 552 977 761 EUR da 
dotação de 2019 não foi utilizado até ao final do ano e transitou para 2020. Em conformidade 

País 
requerente

Total das 
despesas 
públicas 
diretas 

declaradas

(EUR)

Total das 
despesas 

provisoriamen
te aceites pela 

Comissão 
Europeia

(EUR)

Limiar para 
as 

emergências 
de saúde 
graves 

aplicado
(milhões de 

EUR)

2,5 % dos 
prejuízos 
diretos 

totais até ao 
limiar para 
emergências 

de saúde 
graves
(EUR)

6 % dos 
prejuízos 
diretos 

totais até ao  
limiar para 
emergências 

de saúde 
graves
(EUR)

Montante de 
auxílio 
possível
(EUR)

Adiantamento 
de 25%
(EUR)

Croácia 
658 771 839 652 607 470 151,638 3 790 950 30 058 168 33 849 118 8 462 280

Alemanha 
2 079 000 000 2 079 000 000 1 792,639 44 815 975 17 181 660 61 997 635 15 499 409

Grécia 
623 925 000 623 925 000 551,220 13 780 500 4 362 300 18 142 800 4 535 700

Hungria 
1 997 208 000 1 997 208 000 385,263 9 631 575 93 944 140 106 348 275 26 587 069

Irlanda 
1 997 000 000 1 997 000 000 762,921 19 073 025 74 044 740 93 117 765 23 279 441

Portugal 
3 470 870 000 2 850 870 000 598,233 14 955 825 103 198 020 150 114 045 37 528 511

Espanha 
15 750 543 061 2 168 667 388 1 792,639 44 815 975 22 561 703 67 377 678 16 844 420

TOTAL 132 736 830
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com o artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento QFP, 25 % da dotação inicial de 2020 
(149 386 571 EUR) têm de ser retidos até 1 de outubro de 2020, mas ficam disponíveis a 
partir dessa data. Assim, o montante máximo disponível no âmbito do Fundo de Solidariedade 
para o ano de 2020 é de 1 150 524 045 EUR.

O FSUE já foi mobilizado em 2020 para quatro pedidos (Espanha, Itália, Áustria e Portugal)3 
num montante total de 278 993 814 EUR. Por conseguinte, o montante máximo disponível ao 
abrigo do FSUE nesta altura de 2020 é de 871 530 231 EUR, o que é suficiente para cobrir as 
necessidades decorrentes da presente decisão de mobilização, como indicadas acima (823 548 
633 EUR, dos quais 683 740 523 EUR relacionados com o terramoto na Croácia, 7 071 280 
EUR relacionados com as inundações na Polónia e 132 736 830 EUR para os adiantamentos. 
O montante remanescente de 47 981 598 EUR não será utilizado em 2020 e as dotações de 
autorização correspondentes transitarão para 2021.

Montante atualmente disponível ao abrigo do Fundo de 
Solidariedade:  

Dotação anual de 2020    597 546 284 EUR
Mais montante não desembolsado da dotação de 2019 transitado para 
2020 + 552 977 761 EUR

[25 % da dotação de 2020 serão retidos até 1 de outubro de 2020] [149 386 571 EUR]
Menos o montante total do auxílio proposto para PT (furacão Lorenzo), 
ES (tempestades devido a uma depressão severa em altitude em 2019), 
IT (mau tempo em 2019) e AT (mau tempo em 2019)

- 278 993 814 EUR

Montante disponível de janeiro a setembro de 2020 722 143 660 EUR

Montante máximo atualmente disponível 871 530 231 EUR 

Montante total cuja mobilização é proposta para a Croácia, a Polónia e 
para os adiantamentos devido à COVID-19 - 823 548 633 EUR 

Montante remanescente disponível até 31 de dezembro de 2020 47 981 598 EUR 

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 todos os Estados-Membros afetados. O relator 
apela a que a contribuição financeira em causa seja entregue aos Estados-Membros com 
caráter de urgência.

3 Decisão (UE) 2020/1076 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho de 2020, relativa à 
mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar assistência a Portugal, à Espanha, à Itália 
e à Áustria, cujas consequências finais foram contempladas no orçamento retificativo n.º 4/2020, adotado na 
mesma data.
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CARTA DA COMISSÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

Assunto: Parecer relativo à mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para 
prestar assistência à Croácia e à Polónia em relação com uma catástrofe natural e 
para o pagamento de adiantamentos à Croácia, à Alemanha, à Grécia, à Hungria, à 
Irlanda, a Portugal e à Espanha em relação com uma emergência de saúde pública 
(COM(2020)0960 – C9-0318/2020 – 2020/0299(BUD))

Ex.mo Senhor Presidente

Foi transmitida para parecer à Comissão do Desenvolvimento Regional uma proposta da 
Comissão de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à mobilização do Fundo 
de Solidariedade da União Europeia (FSUE) para prestar assistência à Croácia e à Polónia em 
relação com uma catástrofe natural e para o pagamento de adiantamentos à Croácia, à 
Alemanha, à Grécia, à Hungria, à Irlanda, a Portugal e à Espanha em relação com uma 
emergência de saúde pública (COM(2020)0960). Irá em breve adotar um relatório sobre esta 
proposta na Comissão dos Orçamentos.

A proposta mobilizaria o FSUE num montante de 823 548 633 EUR para prestar assistência 
aos seguintes Estados-Membros:

• Croácia, em relação com o terramoto que afetou a cidade de Zagrebe e as províncias 
de Zagrebe e Krapina-Zagorje, em março de 2020 (683 740 523 EUR);

• Polónia, em relação com as inundações no voivodato da Subcarpácia, em junho de 
2020 (7 071 280 EUR); e

• Sete Estados-Membros (Alemanha, Irlanda, Grécia, Espanha, Croácia, Hungria e 
Portugal) em relação com o pagamento de adiantamentos em resposta à grave 
emergência de saúde pública causada pela pandemia de COVID-19 no início de 2020 
(EUR 132 736 830).

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.

Esta é a primeira mobilização do FSUE no contexto de uma emergência grave de saúde 
pública, na sequência das alterações introduzidas pelo Regulamento (UE) 2020/461 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de março de 2020, que altera o Regulamento (CE) 
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n.º 2012/2002 do Conselho, a fim de prestar assistência financeira aos Estados-Membros e aos 
países cuja adesão á União Europeia esteja em curso e que são muito afetados por uma 
emergência grave de saúde pública. Em relação à pandemia de COVID-19, esta mobilização 
apenas diz respeito aos Estados-Membros que solicitaram um adiantamento; os pedidos de 
mobilização de outros Estados-Membros e de países candidatos serão considerados 
posteriormente.

Os coordenadores da comissão procederam à apreciação desta proposta e solicitaram-me que 
me dirigisse por escrito a V. Exa. para informar que a maioria dos membros desta comissão 
não tem qualquer objeção à mobilização do FSUE para a afetação dos montantes acima 
referidos, como proposto pela Comissão.

Com os melhores cumprimentos.

Younous Omarjee
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