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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÂO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o  
Fundo de Solidariedade da União Europeia  
(COM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0108)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, o nº 3 do artigo 159º e o nº 2, alínea a), do artigo 
181º do Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C6-0093/2005),

–– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Setembro de 2002 os desastres causados pelas 
cheias na Europa Central2, (

– Tendo em conta a sua resolução de 8 de Setembro de 2005 sobre as catástrofes naturais 
(incêndios e inundações) deste Verão na Europa3,

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão de Desenvolvimento Regional (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Proposta da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1 bis (novo)

(1bis) O Fundo de Solidariedade faculta à 
Comunidade capacidade de acção em 
situações de catástrofe ou de crise de 
grandes proporções. Prestará, assim, um 
importante contributo para que a União 

  
1 Ainda não publicado em JO.
2 JO C 272 E de 13.11.2003, p. 471.
3 Textos aprovados, P6_TA(2005)0334.
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possa actuar melhor e com orientação 
mais precisa em domínios em que os 
cidadãos esperam actividade da União. 
Deve-se, por isso, atender especialmente a 
que a dotação financeira do Fundo seja 
coerente com o âmbito de aplicação, de 
modo que a Comunidade seja, em todas as 
circunstâncias, uma União alargada e em 
continuidade de alargamento, em 
condições de corresponder às expectativas
dos cidadãos. Implica isto, por um lado, 
que se deve evitar uma expansão 
excessiva do âmbito de aplicação e que,
por outro, a Comunidade, nos seus 
âmbitos de aplicação claramente 
definidos, deve dispor de meios 
suficientes, mesmo em anos de crise
grave.

Justificação

O novo Fundo de Solidariedade prevê, para uma dotação financeira idêntica, um âmbito de 
aplicação mais amplo não só quanto à temática, mas também − devido ao início de 
negociações de adesão com novos Estados, como a Turquia − de facto, quanto ao território, 
o que implica o risco de os cidadãos criarem, em relação à União, expectativas novas e 
irrealizáveis. Cumpre obviar a esse risco com uma gestão flexível dos recursos e uma 
definição clara do âmbito de aplicação. 

Alteração 2
Considerando 3

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser 
resultantes de fenómenos naturais, 
industriais e tecnológicos, incluindo a 
poluição marinha e as ameaças 
radiológicas, ou ainda de emergências no 
domínio da saúde pública, concretamente 
em caso de pandemia de gripe 
oficialmente declarada, ou actos de 
terrorismo.  Os instrumentos de coesão 
económica e social existentes permitem o 
financiamento de acções de prevenção dos 
riscos e de reparação das infra-estruturas 
danificadas. O Fundo de Solidariedade da 
União Europeia, instituído pelo 
Regulamento (CE) nº 2012/2002 do 

(3) As situações de catástrofe de grandes 
proporções ou de crise podem ser 
resultantes de fenómenos naturais, 
industriais e tecnológicos, incluindo a 
poluição marinha e as ameaças 
radiológicas, ou de atentados terroristas. 
Os instrumentos de coesão económica e 
social existentes permitem o financiamento 
de acções de prevenção dos riscos e de 
reparação das infra-estruturas danificadas. 
O Fundo de Solidariedade da União 
Europeia, instituído pelo Regulamento 
(CE) nº 2012/2002 do Conselho, permite à 
Comunidade contribuir para a mobilização 
dos serviços de socorro destinados a prover 
às necessidades imediatas da população e a 
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Conselho, permite à Comunidade 
contribuir para a mobilização dos serviços 
de socorro destinados a prover às 
necessidades imediatas da população e a 
contribuir para a reconstrução a curto prazo 
das principais infra-estruturas danificadas, 
de modo a favorecer a retoma da actividade 
económica nas regiões afectadas. No 
entanto, o Fundo existente destina-se 
sobretudo a catástrofes naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não 
naturais. 

contribuir para a reconstrução a curto prazo 
das principais infra-estruturas danificadas, 
de modo a favorecer a retoma da actividade 
económica nas regiões afectadas. No 
entanto, o Fundo existente destina-se 
sobretudo a catástrofes naturais. É 
igualmente conveniente prever que a 
Comunidade possa intervir no caso de 
situações de crise com origens não 
naturais.

Justificação

O financiamento de providências preventivas no domínio da saúde, desejável como é 
certamente, não se insere, todavia, dentro do âmbito de competência comunitária de um 
fundo de catástrofes, que tem por finalidade a reparação dos danos materiais imediatos de 
bens públicos. Outro entendimento redundaria no esbatimento dos contornos do âmbito de 
aplicação do Fundo.

Alteração 3
Considerando 5

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas 
no âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio; no entanto, convém 
deixar uma margem de apreciação em 
função de considerações de natureza 
política, a fim de poder responder a 
fenómenos com consequências 
particularmente graves, mas que não 
podem, devido à sua natureza, ser 
avaliados unicamente com base nos 
prejuízos físicos, nomeadamente no caso 
de crises sanitárias de grandes proporções 
ou de actos terroristas. A situação 
específica de regiões remotas ou isoladas, 
como as regiões insulares e 
ultraperiféricas, deve ser tida em conta.  

(5) De acordo com o princípio da 
subsidiariedade, as acções empreendidas 
no âmbito do presente regulamento devem 
limitar-se a catástrofes de grandes 
proporções. Estas devem ser definidas em 
função do domínio. Em caso de atentado 
terrorista, a Comunidade deve ter 
competência para reagir aos 
acontecimentos, ainda que o dano 
material não satisfaça o critério 
quantitativo estabelecido para a 
mobilização do Fundo, mas as
consequências do atentado sejam de tal 
modo graves, que se torne imperativa a 
solidariedade comunitária. A situação
específica de regiões remotas ou isoladas, 
como as regiões insulares e 
ultraperiféricas, deve ser tida em conta. 
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Justificação

Não são de aceitar, na mobilização do Fundo, margens de apreciação política totalmente 
indefinidas. Não obstante, a Comunidade deve ter capacidade para se mostrar solidária, a 
fim de emitir um sinal político, sempre que um Estado-Membro seja gravemente atingido por 
um atentado terrorista; não se deve exigir incondicionalmente, face a circunstâncias 
extraordinárias, que o prejuízo material satisfaça o critério quantitativo para a mobilização 
do Fundo. Medidas de prevenção no domínio da saúde são desejáveis, mas não se inserem 
dentro do âmbito de competência comunitária de um fundo de catástrofes, o que esbateria os 
contornos do âmbito de aplicação do Fundo.

Alteração 4
Considerando 10

(10) Impõe-se uma gestão financeira 
prudente, para que a Comunidade possa 
intervir quando ocorram várias catástrofes 
de grandes proporções no mesmo ano. 

(10) Impõe-se uma gestão financeira 
prudente, para que a Comunidade possa 
intervir quando ocorram várias catástrofes 
de grandes proporções no mesmo ano ou
em dois anos seguidos. 

Justificação

O âmbito de aplicação do Fundo deve ser ampliado tanto geograficamente como quanto à 
temática, isto é, aumentando o número das situações em que o Fundo pode ser mobilizado. 
Ao mesmo tempo, porém, não há margem de manobra para elevar a dotação financeira do 
Fundo. Para se superar esta contradição, terá de se reforçar a flexibilidade da gestão 
financeira, de modo a que a União mantenha a sua capacidade de acção ainda que ocorram 
consecutivamente dois anos de fortes catástrofes. 

Alteração 5
Considerando 12

(12) Os mecanismos de pagamento e 
utilização das subvenções concedidas a 
título do presente regulamento devem 
reflectir a urgência da situação. Por 
conseguinte, convém fixar um prazo para a 
utilização da assistência financeira 
atribuída. 

(12) Os mecanismos de pagamento e 
utilização das subvenções concedidas a 
título do presente regulamento devem 
reflectir a urgência da situação. Por 
conseguinte, convém fixar um prazo 
realista para a utilização da assistência 
financeira atribuída. 

Justificação

Os prazos devem ser ajustados às circunstâncias criadas pelas catástrofes.
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Alteração 6
Artigo 1º, nº 2, alínea c)

c) situações de emergência no domínio da 
saúde pública;

Suprimido

Justificação

O âmbito de aplicação não deve ser alargado excessivamente, sob pena de debilitar a 
capacidade de acção da Comunidade nos domínios essenciais do Fundo de Solidariedade em 
que a União pretende afirmar a sua solidariedade financeira. Medidas preventivas no 
domínio da saúde, embora sem dúvida desejáveis, não se inserem dentro do âmbito de
competência comunitária de um fundo de catástrofes, que tem por fim a reparação de danos 
materiais imediatos sofridos por bens públicos. Entendimento diverso esbateria os contornos 
do âmbito de aplicação do Fundo. 

Alteração 7
Artigo 2º, parágrafo 2

Todavia, mesmo quando os critérios 
quantitativos mencionados não se 
encontrem preenchidos, a Comissão pode, 
em circunstâncias excepcionais e 
devidamente justificadas, considerar que 
ocorreu uma catástrofe de grandes 
proporções no território de um Estado 
elegível. 

Em caso de atentado terrorista, a 
Comissão pode, com a concordância do 
Parlamento Europeu e do Conselho, em
circunstâncias excepcionais e devidamente 
justificadas, considerar que ocorreu uma 
catástrofe de grandes proporções no 
território de um Estado elegível, mesmo 
quando os critérios quantitativos não se 
encontrem preenchidos. 

Justificação

Os atentados terroristas podem ter, na população e no funcionamento das infra-estruturas, 
efeitos graves, cuja avaliação não se esgota nos danos materiais. É preciso que a UE, sempre 
que um Estado-membro seja atingido de modo extraordinário por um atentado terrorista, 
tenha também a possibilidade de emitir um sinal forte de solidariedade com a mobilização do 
Fundo; mas, em contrapartida, deve-se rejeitar a possibilidade de a Comissão mobilizar o 
fundo com base numa apreciação política sumária e indiferenciada, sem que os critérios 
quantitativos se encontrem preenchidos. 
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Alteração 8
Artigo 4º, alínea b)

b) Assistência médica imediata e medidas 
de protecção da população contra 
ameaças sanitárias iminentes, incluindo 
os custos de vacinas, medicamentos, 
produtos médicos, equipamento e infra-
estruturas utilizados durante uma 
emergência;

Suprimido

Justificação

O âmbito de aplicação não deve ser alargado excessivamente, sob pena de debilitar a 
capacidade de acção da Comunidade nos domínios essenciais do Fundo de Solidariedade em 
que a União pretende afirmar a sua solidariedade financeira. Medidas preventivas no 
domínio da saúde, embora sem dúvida desejáveis, não têm cabimento num instrumento cuja 
finalidade é a reconstrução e suprir as necessidades das vítimas em regiões atingidas por 
crises e catástrofes.

Alteração 9
Artigo 11º, nº 2

(2) Os Estados beneficiários devem 
procurar obter junto de terceiros todas as 
compensações possíveis.

(2) Cumpre por norma aplicar o princípio 
do poluidor-pagador, em especial em caso 
de catástrofes industriais e tecnológicas. 
É por conseguinte imperativo que os 
Estados beneficiários produzam prova de 
terem procurado obter de terceiros todas as 
compensações possíveis. 

Justificação

Cumpre evitar que a intervenção do Fundo de Solidariedade produza o efeito de desonerar os 
responsáveis pelas catástrofes das suas obrigações. Daí que os Estados-Membros devam ser 
exortados a instituir um quadro e um sistema jurídico eficaz, que garanta o mais possível a 
responsabilidade nos casos de acidente industrial. 
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Alteração10
Artigo 15º

(1) Se, quando for apresentada uma 
proposta a título do artigo 8º, os restantes 
recursos financeiros disponíveis para o 
Fundo nesse ano não forem suficientes 
para cobrir o montante da assistência 
financeira considerada necessária, a 
Comissão pode propor que a diferença seja 
financiada através de dotações 
suplementares do Fundo relativas ao ano 
subsequente.

(1) Se, quando for apresentada uma 
proposta a título do artigo 8º, os restantes 
recursos financeiros disponíveis para o 
Fundo nesse ano não forem suficientes 
para cobrir o montante da assistência 
financeira considerada necessária, a 
Comissão pode propor que a diferença seja 
financiada através de dotações 
suplementares do Fundo relativas aos dois 
anos subsequentes.

(2) Os limites orçamentais anuais totais do 
Fundo no ano da catástrofe e no ano 
subsequente devem ser respeitados em 
quaisquer circunstâncias..

(2) Os limites orçamentais anuais totais do 
Fundo no ano da catástrofe e nos dois anos 
subsequentes devem ser respeitados em 
quaisquer circunstâncias.

Justificação

O âmbito de aplicação do Fundo deve ser ampliado tanto geograficamente como quanto à 
temática, isto é, aumentando o número das situações em que o Fundo pode ser mobilizado. 
Ao mesmo tempo, porém, não há margem de manobra para elevar a dotação financeira do 
Fundo. Para se superar esta contradição, terá de se reforçar a flexibilidade da gestão 
financeira. Em regra, só uma fracção do limite máximo de mil milhões de euros é paga em 
cada ano. Para que a União conserve a sua capacidade de acção em situações extremas, sem 
ultrapassar o seu quadro financeiro, o limite máximo deve ser calculado agrupando três 
anos, em vez de dois. 

Alteração11
Artigo 17º, nº 2

(2) Se um Estado beneficiário não cumprir 
o disposto no nº 3 do artigo 10º, a 
Comissão poderá reclamar ao Estado 
beneficiário o reembolso total ou parcial da 
assistência financeira recebida.

(2) Se um Estado beneficiário não cumprir 
o disposto no nº 3 do artigo 10º ou no nº 2 
do artigo 11º, a Comissão poderá reclamar 
ao Estado beneficiário o reembolso total ou 
parcial da assistência financeira recebida. 

Justificação

Se o Estado beneficiário não tiver usado de toda a diligência para obter compensação de um 
terceiro (o que, em regra, pode requerer algum tempo), a Comissão deve dispor de sanções 
eficazes para o caso de apurar essa omissão. 



PR\594593PT.doc 11/14 PE 367.684v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Justificação e objectivos da proposta
Na sequência das devastadoras inundações do Verão de 2002, a Comunidade criou muito 
rapidamente um novo instrumento − o chamado Fundo de Solidariedade − com o fim de 
prestar auxílio financeiro aos Estados-Membros e Regiões atingidos por catástrofes naturais 
de grandes proporções.

Desde 2002, foi concedida 16 vezes ajuda financeira pelo Fundo de Solidariedade, assim se 
demonstrando que existe necessidade deste tipo de apoio.

O instrumento actualmente existente carece no entanto de alguns melhoramentos, para 
optimizar a liquidação financeira, para adaptar o âmbito de aplicação aos novos desafios e 
para prevenir solicitações abusivas. Sob proposta da Comissão, o Conselho foi encarregado de 
examinar, o mais tardar até 31 de Dezembro de 2006, o Regulamento actualmente em vigor.

A proposta de reforma do Fundo de Solidariedade insere-se numa sequência cronológica de 
providências da Comunidade destinadas a reparar danos causados por catástrofes naturais, 
acidentes industriais, riscos sanitários e atentados terroristas:

• À prevenção de catástrofes são aplicáveis os fundos estruturais, que co-financiam 
medidas de prevenção, como por exemplo de prevenção de inundações.

• Para a prestação de auxílio directo imediato em caso de emergência grave, a Comissão 
propõe um regulamento que institui um instrumento de preparação e de resposta 
rápida.

• Posteriormente, o Fundo de Solidariedade deve poder ser utilizado, sob determinadas 
condições, para coadjuvar solidariamente um Estado-Membro nas despesas públicas 
que tenha com a reparação provisória dos danos directos causados por uma catástrofe.

Com este instrumento, a UE fica habilitada a tomar medidas que vão mais ao encontro das 
preocupações dos cidadãos da União, contribuindo desse modo para reduzir a distância entre 
as expectativas daqueles e as políticas ao nível da Comunidade.

Proposta da Comissão 
Até agora, a Comissão não teve possibilidade de fazer chegar ajuda financeira às vítimas e às 
respectivas regiões em situações de emergência causadas por acidentes industriais (como o 
desastre do petroleiro "Prestige") ou por atentados terroristas (como os de Julho de 2005, em 
Londres, e de Março de 2004, em Madrid), para assumir uma parte das despesas públicas 
relacionadas com a reparação dos danos directos.

Assim, e dado o actual regime do Fundo de Solidariedade, que contempla exclusivamente 
catástrofes naturais, a Comissão propõe um alargamento do âmbito temático de aplicação a:

• Atentados terroristas,

• Catástrofes industriais e tecnológicas,

• Emergências no domínio da saúde pública, designadamente pandemias.
O âmbito geográfico de aplicação do Fundo de Solidariedade (Estados-Membros e países 
candidatos que se encontram em negociações de adesão com a União Europeia) permanece 
sem alteração de jure; mas, tendo-se iniciado já negociações de adesão com dois novos 
Estados (Turquia, Croácia), esse âmbito geográfico de aplicação alarga-se de facto.
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Por outro lado, a Comissão pretende, com a nova proposta, aumentar a transparência na 
mobilização do Fundo, modificando os critérios do seguinte modo:

• Redução do limiar de danos relevantes para a mobilização do Fundo do actual valor de 
0,6% do PIB nacional para 0,5 %, ou de 3 mil milhões de euros para mil milhões de 
euros;

• Eliminação do critério da "catástrofe regional extraordinária";

• Critérios políticos aplicáveis em casos imprevistos e extraordinários.
A eficácia e a prontidão no recurso ao Fundo serão reforçadas pelas seguintes medidas: 

• Ajuda mais célere aos Estados-Membros atingidos, mediante a concessão de um 
adiantamento no valor de 5% do dano total;

• Introdução de prazos para cada fase da mobilização, a fim de evitar atrasos;

• Introdução de um orçamento para assistência técnica até ao limite máximo de 0,20% 
dos recursos financeiros disponíveis para o ano em causa.

Note-se ainda que o Fundo não é cumulável com outras fontes de financiamento e não pode 
ultrapassar 50% do dano total suportado pelo Estado em causa.

Propostas do relator
O relator compartilha o juízo da Comissão de que o Fundo de Solidariedade tem de ser 
adaptado a novos desafios e de que existe potencial para optimizar a sua aplicação.

Congratulando-se, pois, com a proposta da Comissão, entende, no entanto, haver necessidade 
de algumas alterações, que devem ser introduzidas na proposta: 

Delimitação precisa do âmbito de aplicação agora ampliado
O relator aplaude, no essencial, o alargamento do âmbito temático de aplicação, que confere à 
União, nas situações de emergência associadas às novas ameaças, designadamente acidentes 
industriais dramáticos e desastres com petroleiros, bem como em caso de atentado terrorista, 
capacidade de acção, urgentemente necessária.
Porém, para não suscitar falsas expectativas, o âmbito de aplicação do Fundo de Solidariedade 
não deve ser alargado excessivamente. As medidas preventivas no âmbito da saúde pública 
são sem dúvida desejáveis, mas não se inserem dentro de um instrumento que tem por fim 
apoiar a reconstrução e o suprir as necessidades das vítimas em regiões atingidas por crises e 
catástrofes. No domínio da política de saúde, incumbe aos Estados-Membros tomar os 
preparativos adequados em caso de pandemia.

Flexibilidade moderada da dotação financeira
Além disso, o relator gostaria de sublinhar que é indispensável uma certa coerência entre a 
dotação financeira e o âmbito de aplicação ampliado tanto geográfica como tematicamente. 
Se, por um lado, o Fundo de Solidariedade passará a cobrir outras situações de emergência, 
por outro, poderá também ser mobilizado na Turquia a na Croácia, enquanto países em 
negociações de adesão. Este facto não é despiciendo, sobretudo no respeitante à Turquia, pois 
que se trata de um país muito populoso, e além disso de alto risco sísmico. 

Segundo as informações da Comissão, os meios orçamentais efectivamente necessários
variam consideravelmente de ano para ano (2002: 728 000 milhões de euros; 2004: 19 600 
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milhões de euros), tendo ficado em 2004 muito abaixo do limite máximo da autorização 
orçamental. Ainda assim, não se pode excluir que, em resultado de um âmbito de aplicação 
bem mais amplo, as necessidades financeiras, em anos de catástrofes extremas, ultrapassem o 
montante anual de mil milhões de euros. A dotação financeira do fundo terá de ser 
suficientemente flexível para poder reagir a esses casos de modo satisfatório.

O relator propõe por conseguinte que, em anos marcados por catástrofes especialmente 
graves, seja permitido lançar mão das autorizações orçamentais dos dois anos seguintes, com 
a ressalva de que não possa ser ultrapassado o limite superior de três vezes mil milhões de 
euros no triénio considerado. 

Critérios de mobilização rigorosos
A Comissão deseja, com a reforma do Fundo de Solidariedade, aumentar a transparência dos 
critérios de mobilização, advogando para esse efeito a eliminação das normas excepcionais 
que contemplam as catástrofes de menor dimensão, simultaneamente com uma redução do 
limiar relevante. É convicção do relator que estas duas medidas são absolutamente 
indissociáveis, e que as derrogações aplicáveis às catástrofes de menor dimensão só poderão 
ser eliminadas se o limiar for substancialmente reduzido, tal como a Comissão propõe.
Neste contexto, porém, não se compreenderia que fosse reconhecida à Comissão uma margem 
de apreciação política sumária e indiferenciada. Não se pode admitir que a Comissão, com 
uma simples alegação de catástrofe extraordinária sem esclarecimentos mais precisos, pudesse 
dar por justificado o apoio do Fundo em casos em que não fossem atingidos os limiares 
quantitativos de, respectivamente, mil milhões de euros ou 0,5% do PIB.

Só em caso de atentado terrorista se deve admitir uma certa margem para apreciação política, 
permitindo que, em dadas circunstâncias extraordinárias, o Fundo seja mobilizado não 
obstante não se encontrar preenchido o critério quantitativo. Com efeito, pode dar-se o caso 
de que um atentado terrorista, causando embora danos materiais limitados, produza todavia 
sofrimento humano considerável e tenha efeitos psicológicos graves. Daí que, em tais casos, a 
União, por iniciativa da Comissão, e com a concordância do Conselho e do Parlamento 
Europeu, deva poder recorrer ao Fundo, como sinal de solidariedade política. 
Aplicação mais rigorosa do princípio do poluidor-pagador
Acresce que o Fundo só deve ser mobilizado quando não seja possível obter de outra parte, 
em especial do causador de uma situação de emergência, o ressarcimento dos danos. Significa
isto que o Fundo só é mobilizado quando o dano não puder ser assumido por um terceiro. 
Aos Estados-Membros incumbe o dever de reclamar de terceiros a reparação, em especial em 
caso de acidente industrial. Convém que este ponto seja explicitado de forma ainda mais clara
no Regulamento. Quando se evidencie que o Estado não se empenhou suficientemente pelo
ressarcimento a custas do causador, é preciso que a Comissão disponha também de sanções 
eficazes para reclamar a restituição dos pagamentos que lhe tiver feito.


