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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 taxa de execução global pela Comissão das rubricas 

orçamentais relativas ao ambiente, à ação no domínio do clima, à saúde pública e à 

segurança alimentar em 2015;  

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. Regista, relativamente à secção «Desenvolvimento rural, pescas, ambiente e alterações 

climáticas» no capítulo relativo ao ambiente, uma ligeira redução da taxa de erro global no 

relatório do Tribunal de Contas Europeu (TCE) respeitante a 2015, com 5,3 % em 

comparação com 6 % no ano anterior;  

Ambiente e ação climática 

4. Sublinha que a DG ENV dispunha de 369 251 846 EUR de dotações para autorizações, 

das quais 99,83 % foram executadas; assinala que, no que respeita às dotações para 

pagamentos, é satisfatório que tenham sido utilizados 99,36% dos 332 260 333 EUR 

disponíveis; assinala, além do mais, que a despesa administrativa do programa LIFE+ é 

executada ao longo de dois exercícios orçamentais (através de transições automáticas de 

dotações) e que, se esta despesa administrativa não for tida em conta, a taxa de execução 

dos pagamentos ascende a 99,72%; 

5. Manifesta a sua satisfação quanto à taxa de execução global do orçamento operacional 

LIFE+, que foi de 99,95 % em 2015 para as dotações de autorização e de 98,93% para as 

dotações de pagamento; observa que, em 2015, foram afetados 225,9 milhões de EUR 

para subvenções de ação, 40 milhões de EUR foram utilizados para os instrumentos 

financeiros geridos pelo Banco Europeu de Investimento e 59,2 milhões de EUR foram 

utilizados para medidas destinadas a apoiar o papel da Comissão no lançamento e 

acompanhamento do desenvolvimento de políticas e legislação; regista que 10,2 milhões 

de EUR foram utilizados para apoio administrativo ao programa LIFE e apoio à Agência 

de Execução para as Pequenas e Médias Empresas (EASME);  

6. Regista que execução da DG CLIMA subiu para 99,9% dos 108 747 880 EUR de 

dotações para autorizações e 91,77% dos 47 479 530 EUR de dotações para pagamentos, e 

que, se a despesa administrativa não for tida em conta, a taxa de execução dos pagamentos 

ascende a 96,88%; 

7. Realça que foi atribuído um montante de 4 400 000 EUR às contribuições para 

convenções, protocolos e acordos internacionais em que a União é parte signatária ou em 

relação aos quais a União participa nos trabalhos preparatórios; entende que é importante, 

neste contexto, que o papel do Parlamento Europeu seja devidamente refletido; 
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8. Incentiva a Comissão a concentrar-se nos projetos-piloto (PP) e nas ações preparatórias 

(AP) com verdadeiro valor acrescentado para a União no futuro; toma nota de que foram 

executados dez PP e cinco AP, num montante total de 1 400 000 EUR em dotações para 

autorizações e 5 599 888 EUR em dotações para pagamentos; 

Saúde Pública  

9. Regista que em 2015 foi concluída uma avaliação do segundo Programa de Saúde 

(2008-2013); toma nota de que o terceiro Programa de Saúde foi reforçado em 2015 para 

apoiar e promover o intercâmbio de informações e boas práticas entre os 

Estados-Membros particularmente sujeitos a pressões migratórias, em especial no que se 

refere à elaboração pela DG SANTE de um registo de saúde pessoal para a avaliação do 

estado de saúde dos migrantes, com vista a ser utilizado em áreas de receção e pontos de 

acesso, e de um orçamento adicional para projetos relacionados com a saúde dos 

migrantes; 

10. Assinala que o nível de execução do programa de Saúde Pública 2008-2014 é muito bom 

(99,7%) e que as dotações de pagamento disponíveis foram totalmente executadas; 

11. Observa que a DG SANTE foi responsável, em 2015, pela execução de 237 251 659 EUR 

inscritos nas rubricas orçamentais da saúde pública, dos quais 97,4% foram atribuídos de 

forma satisfatória; toma igualmente nota de que o nível de execução das dotações para 

pagamentos se situa nos 97,2 %; salienta, no entanto, que todas as dotações no domínio da 

saúde foram executadas na íntegra, com exceção das respeitantes ao Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), à Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos (EFSA) e à Agência Europeia de Medicamentos (EMA); sublinha, não 

obstante, que a subexecução dessas dotações para autorizações corresponde inteiramente 

ao resultado de 2014; 

12.Observa que as contas das agências registaram um resultado orçamental positivo de 3 083 

926 EUR (ECDC), 1 089 066 EUR (EFSA) e 1 949 934 EUR (EMA) e que este montante 

foi inscrito enquanto dotações de receitas afetadas em 2015 que serão executadas em 

2016; regista, por conseguinte, tendo em conta este facto, que a taxa de execução ronda 

também os 100 % para as três agências;  

13. Verifica, no que respeita às dotações para pagamentos, que, durante o procedimento de 

transferência global, em setembro de 2015, um montante de 8,1 milhões de euros em 

dotações para pagamentos foi devolvido no domínio da saúde; 

Segurança alimentar, saúde e bem-estar dos animais e fitossanidade 

14. Observa que, no que se refere às dotações de autorização para os alimentos para consumo 

humano e animal, a saúde animal, o bem-estar dos animais e a fitossanidade, durante o 

procedimento de transferência global, 12,9 milhões de euros foram devolvidos do 

orçamento relativo aos alimentos para consumo humano e animal, sendo 2,4 milhões de 

EUR da fitossanidade e 10,5 milhões de EUR do Fundo de Emergência; observa que as 

restantes dotações de autorização disponíveis foram integralmente executadas;  

15. Regista que não foram aprovados novos projetos-piloto em 2015; observa que, no que se 

refere à AP sobre os postos de controlo do transporte de animais, foi efetuado em 2015 um 

pagamento do saldo no montante de 0,4 milhões de EUR; 
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16. 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  

2015. 


