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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Descrição da proposta

A proposta tem por base o regulamento existente relativo ao Fundo de Solidariedade da União 
Europeia (FSUE)1, que será revogado, com efeitos a partir da data de entrada em vigor do 
novo regulamento proposto, a saber, 1 de Janeiro de 2007. As principais características e as 
diferenças de fundo são as seguintes:

- o âmbito geográfico mantém-se inalterado (é limitado aos Estados-Membros e aos países 
que se encontram em negociações para a sua adesão à UE)

- o âmbito temático é alargado a fim de abarcar não apenas as situações de grave crise 
resultantes de catástrofes naturais, mas incluindo também as catástrofes industriais e 
tecnológicas, as ameaças para a saúde pública e os actos de terrorismo;

- o Fundo permanece limitado às catástrofes "de grandes proporções".

Para os efeitos do presente regulamento, uma catástrofe será considerada de grandes 
proporções

Isto constitui uma alteração dos critérios quantitativos em comparação com a legislação 
actual, que define a "catástrofe de grandes proporções" como sendo a que causa prejuízos 
directos superiores a 3 mil milhões de euros ou a 0,6% do RNB do Estado-Membro em 
questão.

Implicações orçamentais

A proposta coaduna-se com o Fundo de Solidariedade existente, ao prever uma assistência 
financeira

A Comissão propõe que o Fundo de Solidariedade seja incluído na Rubrica 3 "Cidadania, 
Liberdade, Segurança e Justiça" do quadro financeiro 2007-2013.

Isto diz respeito a rubricas orçamentais da Rubrica 3:

• para a gestão administrativa: 13 01 04 04,

• para os Estados-Membros: 13 06 01,

• para os países candidatos: 13 06 02

O plano financeiro previsto para o Fundo também toma por exemplo o Fundo de 
Solidariedade existente,

O custo total dos recursos humanos e dos custos conexos é avaliado em 216 000 euros anuais.

  
1 Regulamento (CE) nº 2012/2002 do Conselho, de 11 de Novembro de 2002, que institui o Fundo de 
Solidariedade da União Europeia (JO L 311 de 14.11.2002, p. 3).
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O relator recorda que o Parlamento Europeu, na sua resolução de 8 de Junho de 2005 sobre 
os desafios políticos e os recursos orçamentais da União alargada 2007-20131, considerou 
preferível manter o sistema actual, financiado a título de reserva, fora dos limites fixados, com 
um montante máximo que apenas pode ser mobilizado quando tal se considerar necessário, 
além de solicitar a inclusão do Fundo de Solidariedade no instrumento de flexibilidade, a 
título de reserva, até um montante máximo de 6 200 milhões de euros, segundo os preços de 
2004 (7 000 milhões de euros, segundo os preços actuais).

O relator lembra igualmente que é necessário acelerar os procedimentos, tendo em conta os 
atrasos consideráveis registados em 2005.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Orçamentos insta a Comissão do Desenvolvimento Regional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Projecto de resolução legislativa

Alteração 1
Nº 1 bis (novo)

1 bis. Salienta que as dotações mencionadas na proposta legislativa quanto a um período 
posterior a 2006 serão objecto de decisão no âmbito do próximo quadro financeiro 
plurianual;

Alteração 2
Nº 1 ter (novo)

1 ter. Solicita à Comissão que, uma vez aprovado o próximo quadro financeiro
plurianual, apresente, se necessário, uma proposta de adaptação do montante de
referência do programa;

Justificação

O montante financeiro de referência não pode ser fixado de forma definitiva enquanto não 
forem aprovadas as perspectivas financeiras. Quando ocorrer tal aprovação, a Comissão 
deverá apresentar uma proposta legislativa a fim de determinar o montante de referência em 
conformidade com o limiar fixado nas perspectivas financeiras.

Proposta de regulamento

Texto da Comissão2 Alterações do Parlamento

  
1 Textos aprovados, P6-TA(2005)0224.
2 JO C ... de 8.9.2005, p. ....
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Alteração 3
Considerando 1

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes uma assistência 
financeira que contribua para o rápido 
restabelecimento de condições de vida 
normais nas regiões sinistradas e 
contribuindo para a indemnização financeira 
das vítimas do terrorismo.

(1) Em situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise, a Comunidade deve 
mostrar-se solidária com os Estados-
Membros e as populações das regiões 
afectadas, prestando-lhes, sem demora, uma 
assistência financeira específica que 
contribua para o rápido restabelecimento de 
condições de vida normais nas regiões 
sinistradas e contribuindo para a 
indemnização financeira das vítimas do 
terrorismo.

Justificação

Para atingir os seus objectivos, a assistência financeira deve chegar rapidamente às pessoas 
necessitadas. Alguns exemplos recentes demonstraram que os atrasos no tratamento dos 
pedidos dos Estados-Membros comprometem o próprio princípio do Fundo de Solidariedade.

Alteração 4
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) O Fundo de Solidariedade deve ser 
financiado fora dos limiares das 
perspectivas financeiras, com um montante 
máximo a mobilizar unicamente em caso de 
necessidade. A fim de garantir um 
financiamento adequado, o Fundo de 
Solidariedade deveria ser incluído no 
instrumento de flexibilidade a título de 
reserva, até um limite máximo de 7 mil 
milhões de euros.

Justificação

A presente alteração é conforme às recomendações sobre o Fundo de Solidariedade 
constantes da resolução do Parlamento Europeu sobre os desafios políticos e os recursos 
orçamentais da União alargada 2007-2013 (2004/2209(INI) de 8 de Junho de 2005. O 
montante corresponde aos preços actuais (7 mil milhões de euros) e não aos de 2004.

Alteração 5
Considerando 6

(6) As catástrofes de grandes proporções, (6) As catástrofes de grandes proporções, 
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sobretudo quando são de origem natural, 
afectam frequentemente mais de um país. 
Quando uma catástrofe de grandes 
proporções atinge um Estado elegível, 
convém igualmente prestar assistência a um 
Estado vizinho elegível afectado pela mesma 
catástrofe.

sobretudo quando são de origem natural, 
afectam frequentemente mais de um país. 
Quando uma catástrofe de grandes 
proporções atinge um Estado elegível, pode 
ser igualmente prestada assistência a um 
Estado vizinho elegível afectado pela mesma 
catástrofe.

Justificação

Há que utilizar a mesma terminologia que no artigo 3º.

Alteração 6
Artigo 3, nº 1

1. A pedido de um Estado elegível, a 
Comissão pode conceder assistência 
financeira, sob forma de subvenção 
financiada pelo Fundo, se ocorrer no 
território deste Estado uma catástrofe de 
grandes proporções.

1. A pedido de um Estado elegível, a 
Comissão pode propor a concessão de
assistência financeira, sob forma de 
subvenção financiada pelo Fundo, se ocorrer 
no território deste Estado uma catástrofe de 
grandes proporções.

A pedido de um Estado elegível que tenha 
uma fronteira comum com o Estado referido 
no primeiro parágrafo e que tenha sido 
atingido pela mesma catástrofe de grandes 
proporções, a Comissão pode igualmente 
prestar assistência a este Estado ao abrigo 
do Fundo.

A pedido de um Estado elegível que tenha 
uma fronteira comum com o Estado referido 
no primeiro parágrafo e que tenha sido 
atingido pela mesma catástrofe de grandes 
proporções, a Comissão pode igualmente 
propor que seja prestada assistência a este 
Estado ao abrigo do Fundo.

Justificação

A Comissão propõe um montante que requer a autorização da autoridade orçamental para 
poder ser mobilizado.

Alteração 7
Artigo 5

1. Logo que possível, e o mais tardar no 
prazo de 10 semanas a contar da ocorrência 
dos primeiros prejuízos causados pela 
catástrofe, o Estado elegível pode apresentar 
à Comissão um pedido de intervenção do 
Fundo, facultando todas as informações 
disponíveis sobre, pelo menos, os seguintes 
elementos:

1. Logo que possível, e o mais tardar no 
prazo de 10 semanas a contar da ocorrência 
dos primeiros prejuízos causados pela 
catástrofe, o Estado elegível pode apresentar 
à Comissão um pedido de intervenção do 
Fundo, facultando todas as informações 
disponíveis sobre, pelo menos, os seguintes 
elementos:
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a) Prejuízos causados pela catástrofe e 
respectivo impacto na população e na 
economia em causa;

a) Prejuízos causados pela catástrofe e 
respectivo impacto na população e na 
economia em causa;

b) Uma discriminação dos custos estimados 
das operações referidas no artigo 4.º 
relacionados com a catástrofe;

b) Uma discriminação dos custos estimados 
das operações referidas no artigo 4.º 
relacionados com a catástrofe;

c) Outras fontes de financiamento 
comunitário que possam contribuir para 
remediar as consequências da catástrofe;

c) Outras fontes de financiamento 
comunitário que possam contribuir para 
remediar as consequências da catástrofe;

d) Outras fontes de financiamento nacional 
ou internacional, incluindo seguros públicos 
e privados, susceptíveis de intervir na 
cobertura dos custos de reparação dos 
prejuízos e, especialmente, dos custos das 
operações elegíveis.

d) Outras fontes de financiamento nacional 
ou internacional, incluindo seguros públicos 
e privados, susceptíveis de intervir na 
cobertura dos custos de reparação dos 
prejuízos e, especialmente, dos custos das 
operações elegíveis.

As informações referidas na alínea a) do nº 1 
incluem uma estimativa do custo total dos 
prejuízos directos causados pela catástrofe.

As informações referidas na alínea a) do nº 1 
incluem uma estimativa do custo total dos 
prejuízos directos causados pela catástrofe.

No caso de o Estado em questão, por sua 
própria iniciativa, prestar informações 
suplementares, estas devem ser recebidas 
pela Comissão no prazo de um mês a 
contar da data do pedido.
A Comissão pode solicitar igualmente ao 
Estado-Membro em questão a prestação de 
informações suplementares, as quais devem 
ser recebidas pela Comissão no prazo de 
um mês a contar da data do pedido.

2. Com base nas informações referidas no nº 
1 e em quaisquer outras informações 
disponíveis que possa ter pedido ou obtido, a 
Comissão examina se estão preenchidas as 
condições para a concessão da assistência 
financeira nos termos do presente 
regulamento.

2. Com base nas informações referidas no nº 
1 e em quaisquer outras informações 
disponíveis que possa ter pedido ou obtido, a 
Comissão examina se estão preenchidas as 
condições para a concessão da assistência 
financeira nos termos do presente 
regulamento.

Se, para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, o Estado em causa enviar por 
sua própria iniciativa informações 
suplementares à Comissão, é imperativo 
que a Comissão as receba num prazo de 
dois meses a contar da data do pedido.

Este exame será efectuado o mais cedo 
possível e o mais tardar até duas semanas 
após a recepção de todas as informações 
referidas no nº 1.

No entanto, caso a Comissão solicite, para 
efeitos do primeiro parágrafo, informações 
suplementares ao Estado referido, estas 
devem imperativamente ser-lhe entregues 
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no prazo de um mês a contar da data do 
pedido.

(No nº 1 do artigo 5º, os parágrafos 2 bis e 2 ter são novos, mas alguns elementos são 
reproduzidos a partir do texto do nº 2 proposto pela Comissão (com alterações)).

Justificação

É imprescindível acelerar os procedimentos, tendo em conta certas experiências negativas, 
nomeadamente os atrasos registados em 2005.

Alteração 8
Artigo 6, nº 2

2. O montante do adiantamento pago em 
conformidade com o primeiro parágrafo do 
nº 1 deve representar 5% do total dos custos 
estimados referidos no nº 1, alínea b), do 
artigo 5.º, e não pode exceder 5 milhões de 
euros.

2. O montante do adiantamento pago em 
conformidade com o primeiro parágrafo do 
nº 1 deve representar até 5% do total dos 
custos estimados referidos no nº 1, alínea b), 
do artigo 5.º, e não pode exceder 5 milhões 
de euros.

Justificação

Não parece correcto fixar sempre os eventuais adiantamentos em exactamente 5%.

Alteração 9
Artigo 7, nº 1

1. Com base no exame realizado em 
conformidade com o disposto no nº 2 do 
artigo 5º, a Comissão estabelece, logo que 
possível, o montante adequado da assistência 
financeira, dentro dos limites dos recursos 
financeiros disponíveis.

1. Com base no exame realizado em 
conformidade com o disposto no nº 2 do 
artigo 5º, a Comissão estabelece, logo que 
possível e, o mais tardar, no prazo de duas 
semanas, o montante adequado da 
assistência financeira, dentro dos limites dos 
recursos financeiros disponíveis.

Este montante não pode ser superior a 50% 
do custo total estimado referido no nº 1, 
alínea b), do artigo 5º.

Este montante não pode ser superior a 50% 
do custo total estimado referido no nº 1, 
alínea b), do artigo 5º.

As propostas orçamentais pertinentes, tal 
como são definidas no artigo 8º, serão 
preparadas paralelamente à determinação 
do montante apropriado e serão 
apresentadas ao mesmo tempo pela 
Comissão.
O conjunto do procedimento relativo à 
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apresentação de todas as propostas 
necessárias à mobilização do Fundo, de 
acordo com os prazos previstos nos nºs 
anteriores, não deve exceder o período de 
três meses após a recepção do pedido 
apresentado pelo Estado em questão.

Justificação

É imprescindível acelerar os procedimentos, tendo em conta certas experiências negativas, 
nomeadamente os atrasos registados em 2005.

Alteração 10
Artigo 8, nº 2

2. Logo que as dotações sejam
disponibilizadas pela autoridade orçamental, 
a Comissão deve aprovar uma decisão de 
atribuição de subvenção, tendo em conta 
qualquer adiantamento do financiamento 
pago em conformidade com o nº 1 do artigo 
6º.

2. Na condição de as dotações serem
disponibilizadas pela autoridade orçamental, 
a Comissão deve aprovar uma decisão de 
atribuição de subvenção, tendo em conta 
qualquer adiantamento do financiamento 
pago em conformidade com o nº 1 do artigo 
6º.

Justificação

Embora talvez não seja provável que, na prática, possam surgir problemas, não se pode 
considerar absolutamente certo, na formulação do presente texto legislativo, que as dotações 
serão sempre disponibilizadas.
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