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SUGESTÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 
aprovar: 

1. Congratula-se com o recente alargamento do âmbito temático do Fundo de 
Solidariedade da União Europeia (FSUE), à luz da atual pandemia de COVID-19, de 
modo a incluir as emergências de saúde pública de grandes dimensões, com o objetivo 
de ajudar os Estados-Membros a prestar assistência às populações afetadas, incluindo 
assistência médica;

2. Realça que o desembolso de ajudas tem acelerado desde a reforma de 2014 e solicita 
que a Comissão acelere ulteriormente os pagamentos, preste assistência técnica às 
autoridades nacionais no processo de candidatura e assegure que a avaliação das 
candidaturas seja feita em tempo útil; apoia firmemente a recente reforma do sistema de 
pagamentos antecipados, que aumenta o nível de adiantamentos de 10 % para 25 % da 
contribuição esperada do FSUE e de um máximo de 30 milhões de euros para 
100 milhões de euros; sublinha que tal demonstrou ter um impacto benéfico na eficácia 
do Fundo, em particular nas regiões e nos municípios com fontes de financiamento 
alternativas limitadas; questiona, no entanto, se a reforma aborda todos os obstáculos 
que continuam atualmente a impedir que os Estados-Membros solicitem pagamentos 
antecipados, tendo em conta o nível reduzido de apresentação de pedidos; solicita à 
Comissão que reflita sobre formas adicionais de promover esta opção, no âmbito de um 
diálogo com as autoridades dos Estados-Membros; insta a Comissão a desembolsar, o 
mais rapidamente possível, os pagamentos antecipados para os pedidos relacionados 
com a COVID-19;

3. Reconhece que as alterações climáticas exigem, em primeiro lugar, uma abordagem 
política preventiva, em conformidade com o Acordo de Paris e o Pacto Ecológico, e que 
o FSUE não é um instrumento de intervenção rápida em situações de catástrofe; 
questiona, no entanto, se o Fundo está adequadamente adaptado para fazer face às 
consequências futuras das alterações climáticas, em especial no que respeita às ilhas e 
às regiões costeiras, que estão particularmente expostas aos riscos de catástrofes 
naturais;

4. Saúda a proposta da Comissão, de 27 de maio de 2020, no sentido de aumentar o 
montante anual máximo do FSUE no âmbito do próximo orçamento de longo prazo para 
mil milhões de euros (a preços de 2018), o que corresponde à posição inicial do 
Parlamento; questiona, contudo, se este montante será suficiente para cobrir todas as 
candidaturas elegíveis nos próximos anos, tendo em conta o âmbito alargado do Fundo 
e a rápida evolução das alterações climáticas, o que torna as catástrofes naturais mais 
frequentes, violentas e imprevisíveis;

5. Solicita à Comissão que proponha uma revisão do regulamento, o qual deve entrar em 
vigor o mais cedo possível no próximo quadro financeiro plurianual (QFP), a fim de 
simplificar e acelerar o processo de candidatura para os Estados-Membros, aumentar o 
nível dos adiantamentos para 33 %, acelerar o desembolso final, integrar plenamente o 
princípio «reconstruir melhor» no artigo 3.º do Regulamento FSUE e incluir uma 
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dimensão insular e costeira, para ter em conta as necessidades de adaptação climática 
desses territórios, que estão particularmente expostos a riscos;

6. Salienta que a utilização do FSUE incentivou a aprendizagem política dos órgãos de 
poder nacional e local, levando-as a avaliar as suas medidas mais abrangentes de gestão 
dos riscos de catástrofes; exorta a Comissão a criar e a gerir uma rede de coordenadores 
do FSUE dos Estados-Membros, com o objetivo de partilhar boas práticas e conselhos 
práticos sobre a apresentação de pedidos;

7. Regista as sinergias potenciais significativas entre o FSUE e outros fundos e políticas da 
União e solicita que sejam plenamente utilizadas;

8. Solicita à Comissão que, em conformidade com o Acordo de Paris e o Pacto Ecológico, 
garanta investimentos e projetos de reconstrução mais resilientes e respeitadores do 
clima e modernize as infraestruturas de acordo com as normas mais recentes e mais 
robustas, em vez de reproduzir simplesmente as condições existentes antes da 
ocorrência do evento;

9. Recomenda que a elegibilidade para o Fundo seja alargada a potenciais países 
candidatos, como mais um sinal de solidariedade para com os países terceiros na via da 
adesão à UE;

10. Deplora o facto de, com base nos dados obtidos através de inquéritos Eurobarómetro, 
apenas 15 % da população da UE poder estar plenamente a par da utilização do Fundo a 
nível nacional; reitera a importância de comunicar ao público as vantagens concretas 
que o FSUE proporciona; insta os órgãos de poder regional e local em causa a 
implementarem estratégias de comunicação que indiquem claramente aos cidadãos a 
assistência prestada pelo FSUE; insta a Comissão a intensificar os seus esforços de 
comunicação para melhorar a sensibilização do público para as intervenções financiadas 
com fundos do FSUE e, no âmbito da futura revisão do regulamento, avaliar a 
possibilidade de impor uma obrigação ao país beneficiário de comunicar o apoio 
financeiro da UE às operações executadas;

11. Salienta que a concessão, a gestão e a aplicação das subvenções do FSUE devem ser o 
mais transparentes possível e que as subvenções devem ser utilizadas em conformidade 
com os princípios da boa gestão financeira.
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