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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto geral

O orçamento geral da União Europeia é o instrumento que define e autoriza o montante total 
das receitas e despesas julgadas necessárias, em cada ano, para a Comunidade Europeia e a 
Comunidade Europeia da Energia Atómica.

Em 29 de Abril, a Comissão apresentou o seu anteprojecto de orçamento (APO) para 2010, 
com um total de 138 563,547 milhões de euros de dotações de autorização, o que corresponde 
a 1,18% do RNB e a um aumento de 1,54% em relação às autorizações previstas no 
orçamento de 2009. Estes números deixam uma margem de 1754,3 milhões de euros em 
relação ao limite máximo global anual estabelecido pelo Quadro Financeiro Plurianual (QFP 
2007-2013).

Em relação às dotações para pagamentos, o total eleva-se a 122 322,2 milhões de euros, o que 
corresponde a 1,04% do RNB. Este montante representa um aumento de 5,3% em relação aos 
pagamentos inscritos no orçamento de 2009. 

Segundo a Comissão, a recuperação económica está no cerne da despesa do próximo ano, 
pelo que a proposta canaliza a maior parcela de fundos (45%) para as medidas no quadro do 
crescimento e do emprego, a fim de ajudar o restabelecimento da competitividade em toda a 
União Europeia. Os fundos para os programas mais importantes ligados à investigação e à 
energia vão sofrer um aumento de mais de 12% e as verbas destinadas à política de coesão 
vão também ser reforçadas, prevendo-se que a UE-12 receba 52% dos Fundos Estruturais e de 
Coesão. 

O APO 2010 por rubrica 

DOTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO 
POR RUBRICA 

Milhares de  
milhões de €

Percentagem 
do 

orçamento 
total

Alteração 
percentual 
em relação 

a 2009*
1. Crescimento sustentável
               Competitividade 
               Coesão

62.2
12.8
49.4

44.9
9.2

35.6

+3.2
+8.4
+2.0

2. Preservação e gestão dos recursos naturais
          Pagamentos directos e despesas relacionadas 
com o mercado
          Desenvolvimento rural, ambiente, pescas

59.0
43.8
15.2

42.6
31.6
11.0

+5.1
+6.4
+2.1

3. Cidadania, liberdade, segurança e justiça
Liberdade, segurança e justiça
Cidadania

1.6
1.0
0.6

1.2
0.7
0.5

+7.6
+13.5

-0.3

4. A UE enquanto actor mundial 7.9 5.7 +1.8
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5. Despesas administrativas (para todas as instituições
da UE),
               entre as quais a Comissão

7.9
3.6

5.7
2.6

+2.1
+0.9

Total das autorizações € 138.6 100.0 +3.8

em percentagem do RNB da UE-27 1.18
* Excluindo as medidas extraordinárias tomadas em 2009: Plano de Recuperação Económica , Fundo de 
Solidariedade, Facilidade Alimentar.

Orçamentos individuais da competência da Comissão Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar

Para as actividades ligadas ao ambiente no âmbito do Título 7, “Ambiente”, o APO 2010 
prevê um montante global de despesas operacionais no valor de 363 milhões, 963 mil euros. 
Tendo em conta as verbas previstas ao abrigo do Título 19 06 para as intervenções da 
protecção civil em países terceiros, o montante global a ser gerido sob a responsabilidade da 
DG ENV ascende a 371 milhões e 96 mil euros. O decréscimo de 10,6% em comparação com 
o orçamento aprovado em 2009 pode ser explicado por um aumento significativo das dotações 
de autorização votadas pela autoridade orçamental para o programa LIFE + o ano transacto. 

Para as actividades ao abrigo do Capítulo 17 03, “Saúde Pública”, e do Capítulo 17 04, 
“Segurança dos alimentos para consumo humano e animal”, está previsto um total de 405 
milhões de euros, a fim de pôr em prática medidas a nível comunitário que complementem as 
acções empreendidas à escala nacional.

LIFE +

O programa LIFE +, que vigora desde Junho de 2007, entrará em 2010 no seu quarto ano de 
funcionamento, sendo o único instrumento financeiro concebido exclusivamente para o 
ambiente e abrangendo um vasto leque de actividades geridas pela Comissão e pelos 
Estados-Membros. 

A proposta orçamental da Comissão relativa às dotações para 2010 segue fielmente a 
programação financeira e prevê um orçamento operacional (07 03 07) de 291 milhões e 855 
mil euros, o que representa um aumento de 7,8% em comparação com o APO de 2009. As 
despesas de gestão administrativa (07 01 04 01) apresentam uma diminuição de 12,5% em 
relação a 2009, orçando em 15 milhões de euros. A fim de respeitar o montante decidido 
conjuntamente para o referido instrumento, foi adicionado à rubrica operacional 07 03 07 o 
correspondente a 2,4 milhões de euros, inicialmente programados no âmbito da rubrica 
orçamental referente à assistência técnica.

Segundo a Comissão, será dedicado ao financiamento de projectos de valor acrescentado 
europeu um valor superior a 78% do total das dotações mediante um convite à apresentação 
de propostas a organizar pela própria Comissão Europeia, dos quais pelo menos 120 milhões 
de euros serão atribuídos a projectos no âmbito da Natureza e da Biodiversidade. A Comissão 
prevê ainda um aumento de projectos relacionados com as abordagens estratégicas ao 
desenvolvimento e execução de políticas, quer no domínio das alterações climáticas, quer no 
quadro da produção e do consumo sustentáveis. Embora a Comissão tenha registado um 
ligeiro decréscimo no número de propostas de projectos o ano passado, possivelmente devido 



PA\787882PT.doc 5/14 PE427.267v01-00

PT

à crise económica e aos cortes no co-financiamento por parte das administrações públicas dos 
Estados-Membros, irá prosseguir e completar os esforços tendentes à melhoria da qualidade 
das propostas e da visibilidade da programa. Perante os enormes desafios colocados pelas 
alterações climáticas e por muitas outras ameaças ambientais, esta tendência decrescente
merece uma análise aprofundada. Cerca de 50 milhões de euros destinam-se a apoiar medidas 
a nível comunitário para a execução e o desenvolvimento da legislação ambiental, a par de 
acções de sensibilização e de associação de todas as partes envolvidas no processo, por meio 
do apoio a conceder às ONG directamente empenhadas na defesa e melhoria do ambiente a 
nível europeu.

O nível das dotações de pagamento solicitadas para 2010 (167 milhões de euros) reflecte as 
necessidades reais da despesa do programa LIFE +, tendo em conta o ritmo normal das 
transferências e o calendário de pagamento dos projectos e das medidas financiados.

Protecção civil 

O Instrumento financeiro para a protecção civil em países terceiros foi aprovado em Março de 
2007 e a reformulação do mecanismo comunitário de protecção civil foi adoptada em 
Novembro de 2007. O instrumento destinado aos países terceiros pretende cobrir as despesas 
relacionadas com a mobilização de peritos que avaliem as necessidades e facilitem a 
assistência europeia a países terceiros, ao passo que o mecanismo comunitário está 
vocacionado para os Estados-Membros em caso da ocorrência de catástrofes e para o 
transporte da assistência da protecção civil europeia, bem como de toda a logística associada, 
na eventualidade de um desastre. Para 2010, o APO prevê 8 milhões de euros para este 
instrumento no quadro da rubrica orçamental 19 06 05. Na UE, é destinada uma verba de 
cerca de 3,7 milhões de euros para tais intervenções a cargo do mecanismo comunitário em 
caso de emergência, ao abrigo da rubrica orçamental 07 04 01.

A Comissão recorda que a utilização real da parte do orçamento consagrada à resposta a 
emergências graves, que, pela sua própria natureza, são de carácter imprevisível, depende 
totalmente da ocorrência de tais catástrofes. 

Questões ambientais internacionais

Desde 2007, a acção externa no domínio do ambiente é abrangida pelo Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento (ICD, Título 21, "Desenvolvimento") e, em particular, 
pelo programa temático para o ambiente e a gestão sustentável dos recursos naturais, 
incluindo a energia (ENRTP), que aborda a dimensão ambiental do desenvolvimento e de 
outras políticas externas, ajudando a promover as políticas comunitárias em matéria de 
ambiente e energia para além das fronteiras da própria União Europeia.

As únicas dotações remanescentes no âmbito do Título 07, “Ambiente”, são as que visam o 
pagamento das contribuições obrigatórias relativas aos acordos multilaterais em matéria de 
ambiente de que a Comunidade é parte, como a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
as Alterações Climáticas e o Protocolo de Quioto, a Convenção sobre a Diversidade Biológica 
(CDB), a Convenção para a Protecção da Camada de Ozono e o Protocolo de Montreal, etc.. 
A proposta de dotação orçamental para 2010 mantém-se inalterada desde 2009, ascendendo a 
um montante de 3 milhões de euros.
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Na sua Estratégia Política Anual (EPA) para 2010, a Comissão Europeia indicou que uma das 
novas prioridades identificadas no orçamento de 2010 é a conclusão bem sucedida da 
Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, em Copenhaga, em Dezembro 
de 2009, que definirá o novo regime internacional aplicável às alterações climáticas após 
2012. Neste contexto, e à luz dos desenvolvimentos ocorridos no processo de negociação, a 
Comissão anunciou que iria propor à autoridade orçamental, no Outono de 2009, montantes 
adicionais ao abrigo do programa temático “Ambiente e gestão sustentável dos recursos 
naturais, incluindo a energia”, no âmbito do instrumento ICD (rubrica orçamental 21 04 01), 
por meio de uma Carta Rectificativa ao APO 2010. Essas verbas suplementares são 
consideradas necessárias ao investimento no reforço das capacidades para definir e pôr em 
prática estratégias de desenvolvimento com baixas emissões de carbono (EDBEC) e para 
reforçar as acções no âmbito da Aliança Global contra as Alterações Climáticas (AGAC) nos 
países em desenvolvimento.

Programa de Saúde Pública

O segundo Programa de Saúde Pública abrange o período 2008-2013. Os principais objectivos 
do programa são a melhoria do conhecimento e da informação sobre saúde na Europa, o 
fomento da recolha, da análise, do intercâmbio e da difusão de informações relacionadas com 
a saúde, o aprofundamento da capacidade de reacção rápida às ameaças sanitárias, a defesa 
dos cidadãos contra esse tipo de ameaças, a promoção de uma boa saúde e a prevenção da 
doença mediante o empreendimento de acções sobre os factores determinantes da saúde. As 
acções a nível comunitário completam e conferem valor acrescentado às medidas tomadas 
pelos Estados-Membros.

O APO 2010 não corresponde inteiramente à programação financeira e prevê um montante de 
45,7 milhões de euros em dotações de autorização. Em 2010, a actividade da Comissão 
centrar-se-á na redução das desigualdades de saúde na Europa, nas acções contra o cancro, 
nos aspectos transfronteiriços da imunização infantil e nas recomendações sobre a vacinação 
contra a gripe sazonal. 
O nível das dotações de pagamento solicitadas para 2010 (24 milhões de euros) reflecte as 
necessidades reais do programa em matéria de pagamentos. A duração média dos projectos é 
de três anos. Na medida em que 2010 é o terceiro ano de execução do programa, as 
obrigações de efectuar pagamentos são imperativas, de acordo com o que propõe o APO.
A parcela principal do programa de acção no domínio da saúde é gerido pela Agência de 
Execução para a Saúde e os Consumidores (EAHC), que acabou de atingir a sua velocidade 
de cruzeiro. Em 2010, uma quota de 7,11 milhões de euros da dotação global atribuída ao 
programa será destinada a tarefas administrativas. 

Fundo do Tabaco

O Fundo Comunitário do Tabaco não apoia projectos de reforço do grau de sensibilização da 
opinião pública sobre os efeitos nocivos do consumo do tabaco mediante a realização de 
campanhas educativas e informativas. As dotações são disponibilizadas no âmbito da ajuda ao 
tabaco. De acordo com o artigo 110.º-M do Regulamento (CE) n.º 470/2008 do Conselho, as 
transferências provenientes da rubrica da ajuda ao tabaco para o Fundo do Tabaco foram 
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prorrogadas em 2008 e 2009. Os montantes correspondem a 5% da ajuda ao tabaco para o 
respectivo ano civil. 

O APO 2010 prevê um montante de 16,9 milhões de euros a retirar da ajuda ao tabaco 
concedida em 2009 como regra geral a aplicar no caso das ajudas directas e prevê que as 
contribuições sejam pagas no ano seguinte ao da respectiva elegibilidade. 

A situação é, contudo, preocupante, uma vez que o apoio financeiro ao Fundo do Tabaco e às 
suas campanhas chega agora ao seu termo. Há que evitar uma política que esteja em flagrante 
contradição com as várias campanhas antitabágicas da União Europeia.  O tabaco é a causa do 
maior número de mortes evitáveis na União Europeia, sendo responsável por mais de meio 
milhão de mortes por ano e por mais de um milhão de mortes em toda a Europa. Estima-se 
que o consumo de tabaco seja responsável por 25% da mortalidade em consequência do 
cancro e por 15% da taxa total de mortalidade na União Europeia. 

Segurança dos alimentos para consumo humano e animal

O principal objectivo do Capítulo 17 04 é, por um lado, minimizar o impacto nocivo na saúde 
humana, na saúde animal e nos mercados e, por outro, minimizar os riscos ao longo de toda a 
cadeia alimentar mediante a tomada de acções preventivas e de gestão de crises. 

O sector da cadeia alimentar encontra-se totalmente harmonizado a nível comunitário, motivo 
por que as acções da UE visam propiciar o surgimento de novas melhorias em toda a cadeia 
alimentar. A este respeito, foi previsto um aumento de 1 milhão de euros para o apoio às 
acções de formação sobre o controlo dos alimentos para consumo humano e animal, as 
actividades dos laboratórios da União Europeia e o desenvolvimento de uma estratégia 
comunitária para uma maior segurança dos alimentos, o que corresponde a um montante total 
de dotações no valor de 26 milhões de euros.

A ocorrência de surtos graves de doenças nos animais e nas plantas pode propagar-se 
rapidamente entre os Estados-Membros e causar enormes perdas directas na agricultura e, 
eventualmente, grandes perdas indirectas na economia europeia. A assistência financeira da 
Comunidade ajuda a acelerar a erradicação ou o controlo de doenças animais, concedendo 
fundos que complementam os recursos financeiros nacionais e contribuindo para a 
harmonização das medidas a nível comunitário. O reforço da rubrica orçamental 17 04 01 01, 
“Programas de erradicação e de vigilância das doenças animais”, em 52 milhões de euros em 
comparação com o orçamento de 2009 fica principalmente a dever-se ao pedido nesse sentido 
formulado por alguns Estados-Membros. Pretende-se, assim, reforçar o programa de 
vigilância e erradicação da febre catarral ovina e da salmonela. 

Projectos-piloto / acções preparatórias

Os projectos-piloto e as acções preparatórias (PP/AP) constituem tradicionalmente iniciativas 
parlamentares. Tanto uns, como outras, dão actualmente ao Parlamento a possibilidade de 
abrir o caminho a novas políticas e actividades, que enriquecem as acções da União e poderão 
conduzir à aprovação de actos jurídicos da UE definidores de novas acções e de novos 
programas. Nos termos do ponto 2 do seu artigo 49.º, o Regulamento Financeiro define este 
tipo de acções:
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"a) Dotações relativas a projectos-piloto de natureza experimental destinados a testar a 
viabilidade de uma acção, bem como a sua utilidade. As dotações de autorização 
correspondentes só podem ser inscritas no orçamento para dois exercícios orçamentais 
sucessivos, no máximo;

b) As dotações relativas a acções preparatórias destinadas a preparar propostas com vista à 
adopção de acções futuras. As acções preparatórias obedecem a uma abordagem coerente e 
podem revestir formas diversas. As dotações de autorização correspondentes só podem ser 
inscritas no orçamento para três exercícios orçamentais sucessivos, no máximo. O processo 
legislativo deve ser concluído antes do termo do terceiro exercício.”

O limite máximo anual para estas autorizações é de 40 milhões de euros para os 
projectos-piloto e de 100 milhões de euros para as acções preparatórias, 50 milhões dos quais 
destinados às novas. As dotações são deduzidas às margens disponíveis no âmbito da 
respectiva rubrica.

Em 2009, a Autoridade Orçamental votou 15 PP/AP, que são postos em prática pela DG ENV 
e pela DG SANCO, com um total de dotações de 9 milhões de euros para PP e de 16 milhões 
de euros para AP. 
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Projectos-piloto

APO 2010
Nomenclatura

Ru
bri
ca

Título 2008
d. a.

2008
d. p.

2009
d. a.

2009
d. p.

2010
d. a.

2010
d. p.

DG resp.

17 03 08 1a Nova situação do emprego no sector da saúde: 
boas práticas para melhorar a formação 
profissional e as qualificações dos profissionais 
da saúde e respectivas remunerações

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.500.000 p.m. 600.00
0

SANCO

07 03 11 2 Protecção e conservação das florestas p.m. 1.200.000 - p.m. - 900.00
0

ENV

07 03 15 2 Projecto-piloto – Comércio de emissões de 
dióxido de enxofre e de óxido de azoto no Mar 
Báltico

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.300.000 p.m. 960.00
0

ENV

07 03 16 2 Projecto-piloto – Desenvolvimento de acções de 
prevenção a fim de pôr termo à desertificação na 
Europa

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. ENV

17 01 04 06 2 Projecto-piloto – Desenvolvimento de métodos de 
produção de animais mais respeitadores do seu 
bem-estar

1.000.000 1.000.000 p.m. p.m. p.m. p.m. SANCO

17 03 09 2 Investigação complexa – Saúde, Ambiente, 
Transportes e Alterações Climáticas – Melhoria 
da qualidade do ar interior e exterior

4.000.000 4.000.000 p.m. 1.000.0
00

SANCO

07 04 02 3b Projecto-piloto de cooperação transfronteiriça na 
luta contra as catástrofes naturais

- 1.200.000 - 1.400.000 - 500.00
0

ENV

07 04 04 3b Projecto-piloto destinado a reforçar a cooperação 
entre os Estados-Membros na luta contra os 
incêndios florestais

3.500.000 2.000.000 p.m. 800.000 p.m. 1.750.0
00

ENV

07 02 03 4 Projecto-piloto – Vigilância Ambiental da Bacia 
do mar Negro e Programa-Quadro Europeu para o 
desenvolvimento da região do mar Negro

1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 p.m. 800.00
0

ENV
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Acções preparatórias

APO 2010
Nomenclat

Ru
bri
ca

Título 2008
d. a.

2008
d. p.

2009
d. a.

2009
d. p.

2010
d. a.

2010
d. p.

DG 
responsáv

el
07 03 10 2 Acção preparatória — Natura 2000 1.000.000 1.600.000 p.m. 1.500.000 - 400.00

0
ENV

07 03 13 2 Acção preparatória — Um sistema integrado de 
comunicação e de gestão dos riscos relativos à orla 
costeira

1.000.000 1.000.000 p.m. 500.000 - 220.00
0

ENV

07 03 17 2 Acção preparatória — Clima da Bacia dos Cárpatos 2.500.000 2.500.000 p.m. p.m. ENV
07 04 05 2 Acção preparatória sobre a capacidade de resposta 

rápida da UE
4.000.000 4.000.000 7.500.000 7.000.000 p.m. 600.00

0
ENV

17 04 03 03 2 Acção preparatória — Postos de controlo (locais de 
repouso) no âmbito do transporte de animais

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 p.m. 2.000.0
00

SANCO

17 02 03 3b Acção preparatória — Medidas de controlo no 
domínio da política de defesa do consumidor

1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 p.m. p.m. SANCO

(Parte IV do Documento de Trabalho que acompanha o APO 2010)
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Quanto às dotações de autorização em matéria de PP e AP no APO 2010, a Comissão justifica 
a referência p. m. com a necessidade de preservar as prerrogativas da autoridade orçamental 
relativamente à manutenção, ou à criação, de PP e AP. 

No que diz respeito à execução dos novos projectos votados em 2009, a Comissão não dispõe 
de quaisquer resultados preliminares, atendendo ao facto de tais projectos se encontrarem na 
sua fase inicial. 

Agências descentralizadas: EMEA, ECHA, EEA, CEPCD e EFSA

O Direito comunitário não possui uma definição legal de agência descentralizada. No entanto, 
uma agência é um organismo criado pelas Comunidades e dotado de personalidade jurídica. 
As agências descentralizadas são “criadas” pelo legislador europeu por toda uma série de 
razões, como a prestação de determinados serviços, a utilização de conhecimentos 
especializados e a realização de tarefas de regulação ou controlo. 

O APO 2010 inclui dotações para 28 agências descentralizadas num valor total de subvenções 
comunitárias equivalente a 660 milhões e 666 mil euros, dos quais 79 milhões prevêem já a 
inclusão da EUROPOL, que era anteriormente financiada numa base intergovernamental. O 
montante destinado às agências descentralizadas representa 0,47% do total do APO 2010 
(139 489 mil milhões de euros).
Quanto aos postos de trabalho, o número total de lugares para os organismos descentralizados 
previsto no APO ascende a 5.027, acrescido de 833 agentes contratados e mais 301,5 peritos 
nacionais destacados (o que corresponde a um total 6.211,5). A recém-integrada EUROPOL, 
por si só, representa 453 destes novos lugares. 

À Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar foi atribuída a 
responsabilidade pela Agência Europeia de Medicamentos, pela Agência Europeia dos 
Produtos Químicos, pela Agência Europeia do Ambiente, pelo Centro Europeu de Prevenção 
e Controlo das Doenças e pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) fornece aos Estados-Membros e às 
instituições da Comunidade a melhor assessoria científica possível sobre qualquer questão 
relativa à avaliação da qualidade, da segurança e da eficácia dos medicamentos para uso 
humano e veterinário. Além disso, a agência contribui para a criação de um ambiente de 
estímulo à inovação, promovendo a abertura, a comunicação e a prestação de informações, 
reforçando a rede europeia de medicamentos e aumentando o respectivo contributo para as 
acções de regulamentação dos medicamentos a nível internacional.

O APO de 2010  prevê uma contribuição comunitária de 37 112 milhões de euros, dos quais o 
correspondente a 10 265 constituem receitas afectadas. Estes números representam uma 
redução de 11,4% da contribuição comunitária em relação a 2009 e, inclusive, de -35,9% 
comparativamente ao APO de 2009. 

Em 2010, a Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) enfrentará o impacto decorrente 
da aplicação do regulamento sobre terapias avançadas e terá de fazer face a todas as 
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actividades relacionadas com o Regulamento da Comissão 1234/20081, que entrará em vigor 
a partir de 1 de Janeiro de 2010. Consequentemente, a EMEA solicitou mais 37 lugares para
2010. 
Cabe também à EMEA aplicar a rubrica orçamental 02 03 02 03, "Contribuição europeia a 
favor dos medicamentos órfãos". O APO 2010 prevê o montante de 4,5 milhões de euros, 
contra 5 milhões em 2009.

A Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA), instituída em 1 de Junho de 2007, 
está incumbida de gerir os processos de registo, avaliação, autorização e restrição de 
substâncias químicas, bem como da classificação e rotulagem de substâncias e misturas, de 
molde a assegurar a coerência em toda a União Europeia.  Estes processos REACH são 
concebidos para prestar informações adicionais sobre os produtos químicos, tendo em vista 
garantir a sua utilização segura, e assegurar a competitividade da indústria europeia. 

Estima-se que a maior parte das receitas provenientes das taxas da ECHA seja creditada no 
final de 2010 e início de 2011, o que irá criar problemas de tesouraria. Devido ao crescente 
volume de trabalho, bem como ao importante número de processos previsto relativamente aos 
produtos químicos de grande volume, a agência solicitou um aumento dos lugares. O APO 
2010 prevê mais 102 agentes temporários e 18 agentes contratuais. Todavia, para esta 
agência, na sua fase de lançamento, o APO apenas prevê uma contribuição comunitária de 30 
milhões de euros, assim como a verba de 8,7 milhões de euros a partir de "receitas afectadas". 
Relativamente a 2009, a redução foi de -41,8%. 

A Agência Europeia do Ambiente (EEA) é responsável pela prestação de informações 
fidedignas e independentes em matéria de ambiente aos Estados-Membros e às instituições 
europeias, assim como a outras partes interessadas, a fim de contribuir para decisões 
fundamentadas sobre o modo de se melhorar o ambiente, integrar as considerações ambientais 
nas políticas económicas e avançar rumo à sustentabilidade.

O APO 2010 tem em conta o deflator anual de 2%, pelo que a subvenção comunitária ascende 
a 35 258 milhões de euros. 

O  organigrama da EEA para 2010 continua a prever 68 lugares, tal como aconteceu em 2009.

O Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD), com sede em 
Estocolmo, tem como missão identificar, avaliar e comunicar as ameaças existentes e 
plausíveis que as doenças infecciosas representam para a saúde humana. Em 2010, o principal 
desafio do CEPCD é garantir a cobertura em matéria de conhecimentos especializados 
relativamente à totalidade dos 55 domínios da sua responsabilidade, o que ainda não acontece. 
Por conseguinte, o APO 2010 prevê 56,4 milhões de euros para o Centro, o que representa um 
aumento de 13,5% em comparação com o orçamento de 2009. 

O projecto de organigrama propõe aumentar a capacidade interna de pessoal para 30 agentes 
temporários e 15 agentes contratuais, o que representaria para o Centro um total de 315 
lugares em 2010.

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 1234/2008, de 24 de Novembro de 2008, relativo à análise das alterações dos termos das 
autorizações de introdução no mercado de medicamentos para uso humano e medicamentos veterinários.
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Em 2010, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) alcançará a sua 
velocidade de cruzeiro, tendo em vista facultar pareceres científicos independentes sobre 
todas as questões com impacto directo ou indirecto na segurança dos alimentos, incluindo a 
saúde e o bem-estar animal, bem como  a protecção das plantas, de forma a reforçar o sistema 
europeu de protecção da segurança dos alimentos para animais e para consumo humano.   

No APO 2010, está previsto um montante de 72 996 milhões de euros, que é quase idêntico à 
verba votada pela autoridade orçamental em 2009.

Prevê-se igualmente um total de 85 agentes contratuais, tendo em vista reforçar a capacidade 
da EFSA para realizar as suas actividades operacionais e cumprir a sua missão. A Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos solicitou ainda um aumento de 5 lugares para 2010, 
o que não foi aceite pela Comissão, dado que a totalidade do pessoal da EFSA já registou um 
aumento considerável relativamente à ficha financeira inicial. 

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. Chama a atenção para o papel da política ambiental da UE na consecução do objectivo 
geral do desenvolvimento sustentável a longo prazo; apoia o empenhamento da Comissão 
no sucesso da Conferência das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, a realizar em 
Copenhaga, em Dezembro de 2009, mediante a conclusão de um novo acordo 
internacional sobre esta matéria;  salienta que tal não obsta a uma decisão orçamental 
sobre a proposta de se atribuir fundos adicionais a título do  programa temático "Ambiente 
e gestão sustentável dos recursos naturais, incluindo a energia" e do Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento;

2. Salienta que os desafios relativos à energia sustentável e à luta contra as alterações 
climáticas devem ser reflectidos nas prioridades orçamentais da UE; realça que estas 
prioridades exigirão recursos orçamentais suplementares; regista, neste contexto, as 
dificuldades que a Comissão enfrenta na execução da rubrica orçamental "Iniciativas 
relativas às alterações climáticas" (07 03 12), uma vez que não existe base jurídica; 
encoraja a Comissão a explorar outras opções possíveis, que permitam a execução das 
dotações de autorização votadas no valor de 20 milhões de euros, no âmbito das bases 
jurídicas ou instrumentos existentes;  solicita uma ponderação orçamental adequada das 
questões inerentes às alterações climáticas na próxima proposta do Quadro Financeiro 
Plurianual, que a Comissão tenciona adoptar antes de 1 de Julho de 2011;

3. Sublinha a importância do Programa LIFE+, o qual representa um instrumento financeiro 
coerente para uma abordagem mais racional e simplificada do apoio ao desenvolvimento e 
à execução da política ambiental; reconhece a necessidade do montante total de dotações 
de pagamento, conforme previsto no Anteprojecto de Orçamento (APO) 2010, isto é, um 
montante de 167 milhões de euros para acompanhar o regime de pagamento com base nas 
exigências da base jurídica; exorta o Conselho a reconsiderar a sua posição relativamente 
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a este corte;

4. Congratula-se com a implementação do Programa de Saúde Pública 2008 – 2013; 
reconhece que o montante total das dotações de pagamento, conforme previsto no APO 
2010, é necessário para honrar as obrigações financeiras contraídas; recorda à Comissão a 
necessidade de garantir uma boa relação custo-eficácia na execução das dotações 
disponíveis no que toca à Agência de Execução para a Saúde e os Consumidores;

5. Reitera a necessidade de sensibilizar a opinião pública para os efeitos nocivos do consumo 
do tabaco, incluindo o consumo passivo, e manifesta  a sua preocupação pelo facto de a 
actividade do Fundo Comunitário do Tabaco,  que concede apoio financeiro a projectos 
educativos e informativos, chegar ao seu termo em 2010; convida a Comissão a 
apresentar, tão depressa quanto possível, iniciativas de acompanhamento;

6. Sublinha, uma vez mais, que é necessário que as agências disponham de um 
financiamento adequado, a fim de desempenharem as tarefas que lhes estão acometidas, 
mas sem reduzir os fundos disponíveis para as outras actividades comunitárias; 
congratula-se com a decisão da Comissão no sentido de, finalmente, dar seguimento aos 
pedidos da autoridade orçamental e ter em conta as receitas afectadas na elaboração do 
APO das agências descentralizadas para 2010; neste contexto, relembra à Comissão o 
n.º 39 da resolução no âmbito da segunda leitura do orçamento para 2009 do Parlamento 
Europeu, de acordo com a qual as agências, como a Agência Europeia de Medicamentos 
(EMEA) e a Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA),  "que dependem em 
grande medida das receitas geradas por taxas, devem ainda poder utilizar o instrumento 
das receitas atribuídas para obter a flexibilidade orçamental de que necessitam"; 

7. Toma nota dos esforços da Comissão no sentido de aplicar o artigo 45.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho1, que solicita um relatório sobre 
a viabilidade e a oportunidade da apresentação de uma proposta legislativa sobre as taxas 
a pagar à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, a publicar até Março de 
2005; manifesta a sua preocupação pelo facto de a Comissão ponderar a apresentação de 
um relatório definitivo ao Parlamento Europeu e o Conselho apenas no terceiro trimestre 
de 2010;  neste contexto, recorda à Comissão que as taxas podem aliviar o orçamento 
europeu, tornando possível o apoio a outras prioridades, sem pôr em perigo a 
independência e os pareceres científicos da EFSA. 

                                               

1 Regulamento (CE) n.o 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 
2002, que determina os princípios e normas gerais da legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1).


