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SUGESTÕES

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

1. Salienta que 21,0 % do total das dotações de autorização do projeto de orçamento para 
2020 dizem respeito ao clima; lamenta que a tendência aponte para apenas 19,7 % do 
orçamento da União durante o período do atual quadro financeiro plurianual (QFP), 
quando o objetivo acordado antes de 2014 era de «pelo menos 20 %» para o período de 
2014-2020; salienta que, segundo a Comissão, será necessário um montante adicional 
de 3,5 mil milhões de euros em despesas relacionadas com o clima no orçamento de 
2020, a fim de se atingir o objetivo de 20 %; sublinha que é necessário envidar todos os 
esforços para garantir que o objetivo global do orçamento da União seja alcançado até 
ao final de 2020; reitera o seu apelo para uma integração mais ambiciosa das questões 
relacionadas com o clima, a definir em 40 %, observando que o Parlamento sugeriu 
30 % na sua resolução de novembro de 2018, para uma metodologia melhor de 
acompanhamento das ações em matéria de clima e uma maior resistência às alterações 
climáticas no próximo período do QFP, bem como a sua harmonização com o Acordo 
de Paris e com os objetivos da União em matéria de ação climática; insiste que o 
próximo QFP se deve basear numa metodologia sólida, definida em conformidade com 
as metodologias estabelecidas a nível internacional, a fim de acompanhar o 
financiamento das ações em matéria de clima e evitar o risco de sobrestimação dessas 
ações; considera que a orçamentação verde do próximo QFP é fundamental para 
alcançar os nossos objetivos em matéria de clima;

2. Observa com preocupação que , mais uma vez, apenas 8,3 % do total das dotações de 
autorização dizem respeito à inversão do declínio da biodiversidade, o que representa a 
taxa mais baixa desde 2015, apesar da taxa de extinção sem precedentes e cada vez mais 
rápida das espécies; solicita a disponibilização de mais recursos suficientes e rastreáveis 
para assegurar a proteção coerente de longo prazo da biodiversidade em toda a União; 
reitera que o próximo QFP se deve basear numa metodologia sólida, definida em 
conformidade com as metodologias estabelecidas a nível internacional, a fim de 
acompanhar a evolução da biodiversidade e evitar o risco de sobrestimação das ações 
em prol da biodiversidade;

3. Considera que, em particular no último ano do QFP, é necessário um orçamento 
ambicioso para programas relacionados com a ação climática e a proteção da 
biodiversidade, a fim de criar uma ponte com o próximo QFP, que se prevê ter um 
arranque lento até todos os novos programas estarem operacionais;

4. Insta a União a afetar fundos suficientes para a plena e eficaz aplicação do futuro Pacto 
Verde Europeu;

5. Salienta que, além disso, no contexto das orientações políticas para a próxima Comissão 
Europeia, avançadas pela presidente eleita da Comissão, existe uma urgência absoluta 
para acelerar a redução das emissões;

6. Em conformidade com a Agenda 2030 e os compromissos assumidos pela União e pelos 
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seus Estados-Membros na Assembleia-Geral das Nações Unidas, salienta a necessidade 
de assegurar recursos suficientes no orçamento de 2020 para a consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável;

7. Regista o aumento de 21,5 milhões de EUR nas dotações de autorização para o 
programa LIFE (+3,9 %); considera que o orçamento do programa LIFE para 2020 é 
insuficiente (529,6 milhões de euros); solicita um aumento significativo para 2020, a 
fim de estar preparado e em conformidade com os pedidos do Parlamento no sentido de 
duplicar o programa LIFE durante o QFP pós-2020; lamenta profundamente que este 
programa represente apenas 0,3 % do projeto de orçamento para 2020;

8. Congratula-se com o facto de o novo programa rescEU vir a receber 156,2 milhões de 
euros, a fim de contribuir para um melhor combate aos sismos, aos incêndios florestais 
e a outras catástrofes naturais; salienta a necessidade de instrumentos como o 
Mecanismo de Proteção Civil e o Fundo de Solidariedade para cobrir as catástrofes 
ambientais e valorizar os danos ambientais;

9. Toma nota da proposta de 69,7 milhões de EUR em dotações de autorização (+2,0 %) e 
de 64,2 milhões de EUR em dotações de pagamento (+4,7 %) para o domínio da saúde; 
lamenta que este montante corresponda a apenas 0,04 % do projeto de orçamento para 
2020 e a 1,9 % da rubrica 3 (em dotações de autorização);

10. Salienta que devem ser atribuídos recursos adequados no orçamento à elaboração e 
aplicação do futuro plano europeu de luta contra o cancro; sublinha que este plano é 
essencial para promover e melhorar a prevenção, a investigação, o acesso à inovação e a 
reintegração;

11. Regista a proposta de afetar 280,0 milhões de EUR em dotações de autorização (-3,3 %) 
e 244,7 milhões de EUR em dotações de pagamento (2,3 %) ao domínio dos alimentos 
para consumo humano e animal; lamenta que este montante corresponda a apenas 0,17 
% do projeto de orçamento para 2020 e a 7,5 % da rubrica 3 (em dotações de 
autorização);

12. Toma nota da proposta de afetar 156,2 milhões de EUR em dotações de autorização 
(+4,4 %) e 77,0 milhões de EUR em dotações de pagamento (-5,7 %) ao Mecanismo de 
Proteção Civil da União, que constitui um dos pilares da solidariedade na União;

13. Observa que os lugares permanentes e temporários autorizados no âmbito do projeto de 
orçamento para 2020 se mantêm inalterados relativamente ao orçamento de 2019 no que 
respeita ao Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e à Agência 
Europeia de Medicamentos (EMA), ao passo que há um aumento desses lugares para a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) (+34, na sequência da 
revisão da legislação alimentar geral), a Agência Europeia do Ambiente (AEA) (+1) e a 
Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) (+2); sublinha que, sempre que 
apropriado, devem ser atribuídos mais recursos humanos e financeiros a estas agências 
para poderem cumprir o seu mandato e desempenhar as suas funções, assim como para 
promover uma abordagem científica na União; sublinha que uma melhor coordenação 
entre as agências otimizaria não só o seu trabalho como a utilização de fundos públicos;

14. Insta a Comissão a dar rapidamente início aos projetos-piloto e às ações preparatórias 



AD\1188107PT.docx 5/7 PE639.770v02-00

PT

(PP-AP);

15. Observa que os projetos-piloto e as ações preparatórias devem estar alinhadas com os 
objetivos em matéria de clima e devem receber financiamento substancial durante todo 
o seu ciclo de vida, a fim de permitir que possam alcançar todo o seu potencial e 
preparar o terreno para a adoção de medidas futuras.
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