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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. Observa, embora reconhecendo que o FSUE não é um instrumento de intervenção 
rápida em situações de catástrofe, que o desembolso de ajudas tem acelerado desde a 
reforma de 2014; solicita, no entanto, que a Comissão acelere os pagamentos;

3. 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; questiona, 
no entanto, se a reforma aborda todos os obstáculos que atualmente continuam a 
impedir que os Estados-Membros solicitem pagamentos antecipados, tendo em conta o 
nível reduzido de apresentação de pedidos; insta a Comissão a desembolsar, o mais 
rapidamente possível, os pagamentos antecipados para os pedidos relacionados com a 
COVID-19;

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 em 2020, tendo em conta o âmbito alargado do Fundo;

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 % e acelerar o desembolso final;

6. 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.


