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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); 
sublinha que há que envidar todos os esforços para garantir que o objetivo global do 
orçamento da UE seja alcançado até ao final de 2020; reitera o seu apelo para uma 
integração mais ambiciosa das questões climáticas no próximo período do QFP e a sua 
harmonização com o Acordo de Paris;

2. Observa que 8,3 % do total das dotações de autorização dizem respeito à inversão do 
declínio da biodiversidade; solicita a disponibilização de recursos suficientes e 
rastreáveis para assegurar a proteção a longo prazo da biodiversidade em toda a União;

3. Salienta que importa atribuir recursos suficientes no orçamento à aplicação do futuro 
Pacto Verde Europeu;

4. Regista o aumento de 21,5 milhões de EUR nas dotações de autorização para o 
programa LIFE (+3,9 %); lamenta que este programa represente apenas 0,3 % do 
projeto de orçamento para 2020;

5. 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);

6. 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);

7. 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;

8. 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 
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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;

9. Insta a Comissão a dar rapidamente início aos projetos-piloto e às ações preparatórias 
(PP-AP);

10. Recorda que os projetos-piloto e as ações preparatórias devem receber um 
financiamento adequado durante todo o seu ciclo de vida para permitir que possam 
alcançar o seu pleno potencial.


