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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão dos Orçamentos, competente 
quanto à matéria de fundo, a propor que a proposta da Comissão seja aprovada:

1. A Comissão do Desenvolvimento Regional não vê qualquer razão para impedir a 
mobilização do Fundo de Solidariedade, pelo montante 162.387.985 €, a favor do Reino 
Unido, como proposto pela Comissão Europeia nos termos do Acordo Interinstitucional 
de 17 de Maio de 2006, entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão sobre a 
disciplina orçamental e a boa gestão financeira e do Regulamento (CE) n.º 2012/2002 do 
Conselho, de 11 de Novembro de 2002, que estabelece o Fundo de Solidariedade da 
União Europeia;

2. A Comissão do Desenvolvimento Regional aproveita a oportunidade para instar o 
Conselho a chegar a acordo sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho que institui o Fundo de Solidariedade da União Europeia, apresentada pela 
Comissão (COM(2005)0108), o que ainda não fez desde que o Parlamento adoptou a sua 
posição em primeira leitura, em 18 de Maio de 20061; salienta a necessidade urgente de 
aprovar a referida legislação, a fim de assegurar que a UE disponha do quadro 
regulamentar e dos recursos financeiros necessários para reagir a imprevistos múltiplos e 
variados;

3. A Comissão do Desenvolvimento Regional solicita à Comissão dos Orçamentos que, de 
futuro, estabeleça calendários que respeitem os direitos das outras comissões 
parlamentares.

                                               
1 JO C 297 E de 7.12.2006. p. 331.
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A fim de evitar atrasos desnecessários na aprovação desta medida que a Comissão dos 
Orçamentos tenciona adoptar o mais rapidamente possível, a Comissão do Desenvolvimento 
Regional não formula qualquer objecção à mobilização do Fundo de Solidariedade para 
disponibilizar 162.387.985 € a favor do Reino Unido, como proposto pela Comissão Europeia 
nos termos do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 e do Regulamento 
n.º 2012/2002.

Importa, porém, salientar que os prejuízos de inundações pelos quais o Reino Unido pediu 
assistência ocorreram em Junho e Julho de 2007, enquanto que a proposta da Comissão data de 
18 de Janeiro de 2008 - seis meses completos após a ocorrência. É óbvio que a verificação 
factual do montante dos prejuízos financeiros incorridos necessita de algum tempo e que é no 
desempenho da sua missão de garantir a boa gestão financeira e a aplicação correcta da 
legislação que a Comissão toma o tempo necessário.

Na opinião da Comissão do Desenvolvimento Regional, porém, é igualmente importante garantir 
que o controlo parlamentar dos desembolsos correspondentes seja correctamente exercido e que 
seja dado às comissões consultadas sobre decisões deste tipo o tempo necessário para 
examinarem convenientemente as propostas da Comissão.
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