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Pergunta com pedido de resposta oral O-000023/2018/rev.1 
à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 
Iskra Mihaylova 
em nome da Comissão do Desenvolvimento Regional 

Assunto: Processo de recuperação em virtude do furacão em Saint-Martin/Sint Maarten 

Em 6 de setembro de 2017, a ilha das Caraíbas de Saint-Martin/Sint Maarten foi severamente 
atingida pelo furacão Irma, de categoria 5, do qual resultaram danos significativos nas infraestruturas 
e a perda de vidas humanas. Esta ilha está dividida entre a França e os Países Baixos e, embora a 
parte francesa seja um território da UE, a parte neerlandesa é considerada um Estado pertencente 
ao Reino dos Países Baixos, mas que não faz parte da União. 

Em 12 de outubro de 2017, o Presidente Juncker garantiu, numa carta dirigida ao Presidente Tajani, 
que a Comissão partilhava a sua opinião quanto à necessidade de uma abordagem integrada para 
apoiar a reconstrução em ambas as partes da ilha e manifestou disponibilidade para reorientar 
fundos europeus disponíveis para as operações de reconstrução. 

Além disso, em 13 de dezembro de 2017, a Comissão decidiu avançar com um pagamento de quase 
5 milhões de euros às regiões ultraperiféricas francesas de Saint-Martin e Guadalupe, ao abrigo do 
Fundo de Solidariedade da UE, a que se seguiu a mobilização de um montante total de 49 milhões 
de euros em fevereiro. Manifestou igualmente disponibilidade para ativar todos os mecanismos de 
apoio a longo prazo, como um cofinanciamento excecional de 95 % para projetos de reconstrução 
apoiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, e estudar a possibilidade de ajudar 
Saint-Martin e Sint Maarten a recuperarem conjuntamente no âmbito dos programas de cooperação 
territorial europeia, nomeadamente através do Programa Interreg Saint- Martin/Sint Maarten. 

1. Analisou já a Comissão e usou todas as possibilidades ao abrigo do Programa Interreg 
Saint-Martin/Sint Maarten para apoiar o processo de recuperação da ilha? Pode a Comissão 
avançar pormenores sobre as medidas que irão ser tomadas? 

2. Está a Comissão pronta a aplicar uma derrogação quanto à utilização do Fundo de 
Solidariedade para implementar a já referida abordagem integrada, para além da 
supramencionada ajuda proveniente dos Países Baixos, em toda a ilha de Saint-Martin/Sint 
Maarten? Irá a Comissão Europeia manter o Parlamento Europeu devidamente informado sobre 
o procedimento que tenciona seguir no caso de uma derrogação? 

3. Atendendo a que o número de catástrofes naturais está a aumentar de ano para ano em virtude 
das alterações climáticas, e que a legislação em vigor respeitante ao Fundo de Solidariedade 
está a mostrar as suas limitações, prevê a Comissão propor, no âmbito do próximo Quadro 
Financeiro Plurianual, uma alteração ao Regulamento (UE) n.º 661/2014 no sentido de alargar a 
definição de «Estado elegível», para poder implementar uma abordagem integrada? 
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