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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Controlo Orçamental, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Manifesta a sua satisfação quanto à execução global pela Comissão das rubricas 
orçamentais relativas ao ambiente, à ação no domínio do clima, à saúde pública e à 
segurança alimentar em 2017; 

2. Congratula-se com o trabalho levado a cabo pelas cinco agências descentralizadas que 
se encontram no seu âmbito de competências e que exercem funções técnicas, 
científicas ou administrativas que ajudam as instituições da União a elaborar e a 
executar as políticas no domínio do ambiente, do clima, da saúde pública e da segurança 
alimentar, bem como com a forma como os seus orçamentos são executados; 

3. Observa que, no exercício em apreço, o Tribunal de Contas («o Tribunal»), no seu 
relatório anual sobre a execução do orçamento relativo ao exercício de 2017 («o 
relatório do Tribunal»), decidiu não apresentar uma avaliação ou nível de erro estimado 
para o domínio do «desenvolvimento rural, medidas de mercado, ambiente, ação 
climática e pescas», mas forneceu informações sobre os tipos de erros que podem 
ocorrer neste domínio (nomeadamente, beneficiários, atividades, projetos ou despesas 
inelegíveis); assinala que apenas 6 das 230 operações da amostra utilizada para estimar 
o nível de erros no domínio dos «recursos naturais» (2,4 %) dizem respeito ao ambiente, 
à ação climática e às pescas; observa que não foi calculada qualquer taxa de erro para a 
rubrica 3, que inclui as despesas com a saúde e a segurança dos alimentos para consumo 
humano e animal;

Ambiente e ação climática

4. Regista que, em 2017, o programa LIFE celebrou o seu 25.º aniversário; salienta que o 
programa disponibilizou 222 milhões de EUR para cofinanciar 139 novos projetos; 

5. Salienta que é necessário envidar mais esforços para reduzir os atrasos nos pagamentos 
no âmbito do programa LIFE, uma vez que 5,8 % dos pagamentos ultrapassaram os 
prazos legais em 2017 (3,9 % em 2016 e 12 % em 2015);

6. Realça que a avaliação intercalar do programa LIFE, que abarcou o período de 
2014-2015, foi publicada em 2017; observa que, uma vez que a maioria dos projetos 
ainda não tinham tido início e apenas estava concluído um número reduzido de projetos, 
a avaliação incidiu principalmente nos processos instaurados para atingir os objetivos 
do programa e concluiu que o programa proporciona valor acrescentado à União 
embora seja suscetível de ser melhorado; salienta que os procedimentos de gestão de 
subvenções, em particular os processos de candidatura e de apresentação de relatórios, 
não só devem ser simplificados, como também significativamente acelerados;

7. Observa que os termos da decisão de externalização tendo em vista a cooperação com a 
Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME) relativa ao 
pessoal implicam que a situação do pessoal na DG ENV é muito delicada no que 
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respeita às atividades relacionadas com o programa LIFE, o que poderá exigir uma 
revisão mais aprofundada dos métodos e do regime de trabalho no seio da DG; 

8. Salienta que os sistemas de controlo interno da DG ENV e da DG CLIMA que foram 
auditados são apenas parcialmente eficazes, uma vez que cumpre ainda dar resposta a 
algumas recomendações muito importantes, de acordo com os planos de ação 
acordados;

9. Observa que a DG CLIMA foi reorganizada em 1 de outubro de 2017 tendo em vista 
suprimir a Direção dos Recursos Partilhados (SRD) ENV/CLIMA, incluindo o seu 
orçamento e a sua unidade financeira, e que a DG integra agora todas as atividades 
financeiras, o apoio administrativo, a comunicação interna e as atividades ligadas às 
tecnologias da informação dessa direção; 

10. Realça que a DG CLIMA e a DG BUDG controlam o objetivo de 20 % relativo à 
integração da luta contra as alterações climáticas no quadro financeiro plurianual e que 
a DG CLIMA apoia outras DG na integração do clima nas suas atividades; lamenta que, 
em 2017, apenas 19,3 % do orçamento da União tenham sido gastos em medidas 
relacionadas com as alterações climáticas e que, segundo estimativas, a média para o 
período de 2014-2020 seja apenas de 18,8 %;

11. Manifesta a sua preocupação com o facto de a reserva por motivos de reputação 
respeitante às insuficiências significativas de segurança remanescentes no Registo da 
União para o Regime de Comércio de Licenças de Emissão (RCLE UE) ser novamente 
emitida no relatório anual de atividades de 2017 da DG CLIMA;

Saúde pública

12. Congratula-se com o facto de as dotações para autorizações e para pagamentos do 
terceiro programa no domínio da saúde («programa no domínio da saúde») terem sido 
integralmente executadas; observa que uma grande maioria das ações do programa no 
domínio da saúde está a ser executada através da Agência de Execução para os 
Consumidores, a Saúde e a Alimentação (CHAFEA);

13. Salienta que, em 2017, a DG SANTE completou a avaliação intercalar do programa no 
domínio da saúde, que abrange o período 2014-2016, na qual se concluiu que o 
programa em causa produziu resultados tangíveis e assumiu particular relevância para 
as necessidades dos Estados-Membros e na qual se recomendou o reforço dos esforços 
para alcançar o valor acrescentado da União, intensificar as sinergias e garantir a 
expansão dos resultados através da cooperação com outros instrumentos financeiros da 
União;

14 Congratula-se com o lançamento de 24 redes europeias de referência ao serviço de 
doentes com doenças raras e complexas, envolvendo 900 unidades de cuidados de saúde 
altamente especializadas de mais de 300 hospitais em 26 países, ou seja, 25 
Estados-Membros e a Noruega;

Segurança alimentar, saúde e bem-estar animal e fitossanidade

15. Congratula-se com o facto de as dotações de autorização e as dotações pagamento 
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disponíveis para os programas relativos à segurança dos alimentos, à saúde e ao 
bem-estar dos animais e à fitossanidade terem sido integralmente executados;

16. Lamenta que a taxa de erro residual média da DG SANTE tenha atingido 2,5 % para a 
atividade global no domínio da segurança dos alimentos para consumo humano e 
animal em 2017, excedendo o limiar de materialidade de 2 %; observa que tal se deve a 
sobreavaliações nos pedidos de pagamento dos Estados‑Membros, no contexto das 
alterações estruturais introduzidas na gestão e nos controlos dos pedidos num Estado-
Membro; solicita à DG SANTE que tome todas as medidas necessárias para garantir 
que tal não se repita no futuro, aumentando, por exemplo, o recurso às medidas de 
simplificação previstas no Regulamento Financeiro;

17. Salienta que, em 2017, a DG SANTE publicou a avaliação intercalar do quadro 
financeiro comum para a cadeia alimentar 2014-2020, na qual se concluiu que o atual 
quadro funciona de forma satisfatória e contribuiu para alcançar o valor acrescentado da 
UE; observa que a Comissão, tal como recomendado pelo Tribunal, está a trabalhar no 
sentido de desenvolver uma metodologia de análise de custo-eficácia para a cadeia 
alimentar, tendo em vista consolidar as futuras avaliações económicas das intervenções 
financiadas pela União;

18. Considera, com base nos dados disponíveis e no relatório de execução, que pode ser 
concedida quitação à Comissão pela execução das despesas nos domínios da política 
ambiental e climática, da saúde pública e da segurança alimentar relativas ao exercício 
de 2017.
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