
PA\851860PT.doc PE454.628v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

2010/2142(DEC)

20.12.2010

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

dirigido à Comissão do Controlo Orçamental

sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2009, Secção III - Comissão
(SEC(2010)0963- C7-0211/2010 - 2010/2142(DEC))

Relatora de parecer: Jutta Haug



PE454.628v01-00 2/10 PA\851860PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\851860PT.doc 3/10 PE454.628v01-00

PT

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. Considera que, em termos globais, as taxas execução das rubricas orçamentais relativas ao 
ambiente, saúde pública e segurança dos alimentos são satisfatórias;

2. Sublinha a taxa global de execução de 97,12% do orçamento no domínio do ambiente, o 
que constitui um resultado melhor que o de 95,15% registado no exercício precedente, no 
que diz respeito às dotações para autorizações; nota, além disso, que a execução das 
dotações para pagamentos se situou no elevado nível de 99,92%;

3. Congratula-se com o nível, globalmente notável, da execução das dotações para 
autorizações e para pagamentos no domínio da saúde pública, um nível próximo dos 
100% no caso das dotações para autorizações;

4. Nota que o elevado nível de execução orçamental no domínio da segurança dos alimentos, 
saúde e bem-estar dos animais e saúde das plantas, que foi de 98% das dotações para 
autorizações permanece estável em comparação com o ano precedente; está consciente da 
ligeira redução da execução das dotações para pagamentos (82%); solicita aos 
Estados-Membros que intensifiquem os seus esforços para apresentar previsões mais 
precisas à Comissão no que diz respeito às medidas de erradicação;

5. Congratula-se com a execução de 99,35% do orçamento operacional do Programa LIFE+, 
tendo particularmente em conta o facto que a autoridade orçamental havia aumentado de 
29 milhões € as dotações para autorizações relativamente à proposta inicial da Comissão; 
nota que, no âmbito do terceiro convite à apresentação de candidaturas para o Programa 
LIFE+, foram seleccionados 210 projectos que abrangem acções nos domínios da natureza 
e biodiversidade (84), da política e governação do ambiente (115) e da informação e 
comunicação (11); 

6. Salienta o facto de que a contribuição para actividades ambientais internacionais, que se 
destina a cobrir contribuições obrigatórias e facultativas para convenções, protocolos e 
acordos internacionais, atingiu uma taxa global de execução de 84,46%, em comparação 
com a taxa de 76,12% em 2008; está consciente de que a taxa de execução também 
depende de variações da taxa de câmbio, uma vez que a maioria das contribuições são 
pagas em dólares; 

7. Nota que o Instrumento Financeiro para a Protecção Civil, que abrange o domínio das 
acções de resposta, preparação e prevenção ou redução dos efeitos de catástrofes, teve 
uma taxa de execução de 72,56%, correspondente a 15,411 milhões €; observa, portanto, 
que a taxa de execução das dotações para pagamentos foi de 44,52%, na medida em que 
os convites à apresentação de propostas só foram publicados no primeiro semestre de 
2009 e, por consequência, os projectos ainda não estavam realizados;

8. Nota que, relativamente a fundos de emergência e fundos relativos à ocorrência de 
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catástrofes, os pedidos de pagamento finais apresentados pelos Estados-Membros são 
frequentemente muito inferiores às estimativas iniciais; solicita aos Estados-Membros que 
redobrem os seus esforços no sentido de apresentar estimativas mais precisas à Comissão 
e insta esta última a desenvolver mais a assistência aos Estados-Membros no seu processo 
de cálculo de estimativas;

9. Nota que, ao abrigo do orçamento de 2009, foram executados 3 projectos-piloto e 2 
acções preparatórias no domínio do ambiente e 4 no domínio da saúde pública; toma nota 
da baixa qualidade das propostas apresentadas para o projecto-piloto “Comércio de 
emissões de dióxido de enxofre no Mar Báltico”, pelo que não foi assinado qualquer 
contracto; toma nota de que a acção preparatória sobre postos de controlo do transporte de 
animais foi anulada devido à baixa qualidade das candidaturas propostas, que não 
satisfaziam os critérios mínimos de avaliação; 

10. Salienta a importância de centrar-se mais sobre os convites à apresentação de propostas e 
de prestar mais assistência aos candidatos, particularmente ao tratar-se de programas no 
domínio da saúde pública, a fim de evitar a apresentação de candidaturas a projectos que 
claramente não são elegíveis para financiamento ou são de baixa qualidade; está 
consciente de que, não obstante, todos os projectos encontrarão sempre dificuldades na 
fase de execução; 

11. Salienta que o cumprimento das disposições administrativas e financeiras do Regulamento 
Financeiro não deverá conduzir a atrasos desnecessários na adjudicação ou selecção dos 
projectos a financiar; solicita à Comissão que prossiga os seus esforços no sentido de 
melhorar os procedimentos administrativos que têm impacto sobre a implementação das 
dotações para autorizações ou para pagamentos;

12. Nota que, no fim de 2009, a Agência de Execução para a Saúde e os Consumidores, uma 
entidade da Comissão Europeia, estava a gerir um dossier de 361 projectos a custos 
partilhados do Programa de Saúde Pública, dos quais, 287 eram acordos assinados, 
representando um total de 156 milhões € de contribuição da UE; salienta que o orçamento 
administrativo necessário para implementar programas comunitários ascende a um total de 
6,4 milhões € para o Programa de Saúde Pública; toma nota dos recém-reestruturados 
métodos de relato, que permitem um melhor acompanhamento da execução orçamental, a 
fim de evitar transições de dotações e de aplicar estritamente o princípio da anualidade do 
orçamento;

13. Com base nos dados disponíveis, considera que pode ser concedida quitação à Comissão 
pela execução das despesas dos domínios da política ambiental, saúde pública e segurança 
dos alimentos no exercício de 2009.
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O presente parecer examina a execução do orçamento nos domínios do ambiente, da saúde 
pública e da segurança dos alimentos durante o exercício de 2009.

Ambiente

O nível global de execução do orçamento, de 97,12%, pode ser considerado satisfatório e em 
progresso relativamente ao exercício precedente em todas as rubricas orçamentais.

LIFE +
Pode-se considerar que a execução do Programa LIFE+ foi muito satisfatória em termos de 
dotações para autorizações. Durante o processo orçamental, a autoridade orçamental 
aumentou as dotações para autorizações em cerca de 29,3 milhões € relativamente ao APO da 
Comissão e os fundos aprovados foram inteiramente executados. A Comissão conseguiu 
executar 99,35% das autorizações do orçamento operacional do Programa LIFE+ (rubrica 
orçamental 07 03 07):

- 250.000.000 € para convites à apresentação de propostas para projectos a apoiar através de 
subvenções; o concurso foi publicado em 15 de Maio de 2009 e foi coberto por uma 
autorização global concedida nos termos dos artigos 76.º RF/92.º NE para o montante 
correspondente, permitindo assim que os procedimentos de selecção e adjudicação fossem 
realizados em 2009-2010; a selecção de projectos foi anunciada em Julho-Agosto de 2010 e 
os acordos de subvenção com os beneficiários foram assinados no fim de 2010.

- 8.749.860 € para apoio a actividades operacionais das ONG cuja principal actividade é a 
protecção e o reforço do ambiente a nível europeu, e que estão envolvidas no 
desenvolvimento e implementação da política e da legislação comunitárias – os convites à 
apresentação de propostas foram publicados com o prazo final de 1 de Dezembro de 2008, 
tendo os contractos de subvenção sido assinados no 1º semestre de 2009.
- 39.302.812 € para medidas de apoio ao papel da Comissão no lançamento e 
acompanhamento do desenvolvimento de políticas e legislação, assim como na comunicação 
e sensibilização (Semana Verde, Semana Europeia da Mobilidade, campanhas de 
sensibilização sobre Alterações Climáticas e Biodiversidade).
- 15.029.334 € para despesas de apoio administrativo, com um nível de execução de 87,63% 
(de um orçamento aprovado de 17.150.000 €), em progresso relativamente aos 75,65% 
registados em 2008.  Importa referir, porém, que as necessidades de apoio administrativo 
relativas ao acompanhamento dos projectos seleccionados na sequência dos convites à 
apresentação de propostas de 2009 (tendo em conta o aumento de dotações concedido pela 
autoridade orçamental) virão a fazer-se sentir no ano de 2010 e seguintes.

Instrumento Financeiro para a Protecção Civil 
A nova base jurídica para a Protecção Civil, aprovada em 5 de Março de 2007, alarga o 
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âmbito deste instrumento que, doravante, abrange principalmente a protecção das pessoas, 
mas também do ambiente e da propriedade, incluindo o património cultural em caso de 
catástrofes de origem natural ou humana, actos de terrorismo e acidentes tecnológicos, 
radiológicos ou ambientais. 

O Instrumento Financeiro de Protecção Civil abrange:
A resposta a catástrofes, incluindo o transporte de assistência no interior da EU, no âmbito das
acções de resposta abrangidas pelo Mecanismo de Protecção Civil; quando se trata de reagir a 
catástrofes em Estados-Membros e países participantes no programa, as acções são 
financiadas por conta da rubrica orçamental 07 04 01 e, quando se trata de reagir a catástrofes 
em países terceiros, as acções são financiadas por conta da rubrica orçamental 19 06 05.

As acções de preparação (detecção, formação, estabelecimento de redes, exercícios, 
intercâmbio de peritos, sistemas e instrumentos de TCI) são todas financiadas ao abrigo da 
rubrica orçamental 07 04 01.
As acções de prevenção ou redução dos efeitos de emergências (estudo das causas de 
acidente, previsão e informação ao público) são igualmente financiadas ao abrigo da rubrica 
orçamental 07 04 01.

"Resposta a catástrofes"
Trata-se de um domínio em que a base jurídica prevê, em particular, e em certas condições, a 
prestação de apoio e co-financiamento do transporte de assistência da protecção civil a países 
afectados por catástrofes. Em 8 de Agosto de 2007, a Comissão aprovou as regras de 
execução destas novas medidas1.  2009 foi o primeiro ano de disponibilidade do quadro 
contratual para o transporte de assistência da protecção civil para países afectados por 
emergências; o contrato-quadro para estas operações com um corretor foi assinado em 17 de 
Dezembro de 2008. 
Inicialmente, foi reservado na decisão de financiamento um montante de 10.742.000 € para 
estas novas medidas (8.192.000 € na rubrica 19 06 05, para intervenções em países terceiros, e 
2.550.000 € na rubrica 07 04 01, para intervenções no interior da UE).

A utilização efectiva dos fundos está directamente ligado à ocorrência de situações de 
emergência e aos pedidos de transporte adicional por parte dos Estados-Membros, ou seja, é 
difícil de prever. Podem ser feitas adaptações das dotações durante o ano e, durante 2009, foi 
utilizado um montante de 1.500.000 € para uma transferência de dotações (DEC 41/2009) da 
rubrica 07 04 01 para o Programa de Saúde Pública (medidas adicionais relativas à prevenção
da pandemia de H1N1); foi igualmente efectuada uma transferência de 5.000.000 € (DEC 
37/2009) da rubrica 19 06 05, resposta a catástrofes em países terceiros, para despesas de 
apoio ao Afeganistão.

O montante final das acções de "resposta" foi de 784.968 €. Em 2009, a Comunidade prestou, 
através do Mecanismo de Protecção Civil, assistência neste domínio em Estados-Membros 
(incêndios florestais na Bulgária, em Portugal e na Grécia, abalo sísmico em Itália) e em 
países terceiros (escassez de gás na Moldávia, inundações nas Fidji, conflito armado em Gaza, 

                                               
1 Decisão 2007/606/CE, Euratom da Comissão, de 8 de Agosto de 2007, que define regras de execução 
das disposições em matéria de transporte da Decisão 2007/162/CE, Euratom do Conselho que institui um 
Instrumento Financeiro para a Protecção Civil (JOL 241, 14.9.2007, p.17).
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inundações na Namíbia, no Tajiquistão e no Benim, incêndios florestais na Albânia, furacão 
em Taiwan, inundações no Burkina Faso e nas Filipinas, abalo sísmico na Indonésia, tsunami 
nas Samoa, H1N1 na Ucrânia e abalo sísmico na Geórgia).
No início de 2010, a Comissão prestou, através do MPC, recursos significativos para o 
transporte de ajuda de emergência ao Haiti, na sequência do tremor de terra. 
No que diz respeito aos objectivos da "preparação" e da "prevenção", considera-se que a 
implementação orçamental é satisfatória, com uma taxa de execução de 89% dos 16.100.000 
€ que cobriam os concursos e convites à apresentação de propostas publicados no primeiro 
semestre de 2009.
Ver também, na secção 1.4, a implementação da acção preparatória no domínio da protecção 
civil.
Desde 2010, o Instrumento Financeiro para Protecção Civil é gerido pela DG ECHO, da 
Comissão. 

Contribuição para actividades internacionais no domínio do ambiente
Esta dotação destina-se a cobrir contribuições, obrigatórias e facultativas, para um certo 
número de convenções, protocolos e acordos internacionais de que a Comunidade é parte 
signatária, assim como despesas com o trabalho preparatório para futuros acordos 
internacionais que envolvam a Comunidade. A maioria das contribuições são pagas em 
dólares, pelo que a execução orçamental efectiva pode estar sujeita a variações da taxa de 
câmbio.  Com uma taxa de execução de 84,46%, a execução orçamental foi satisfatória em 
2009.

Projectos-piloto e acções preparatórias
Com base no orçamento de 2009, foram implementados 5 projectos-piloto e acções 
preparatórias;

Rubrica 
orçamental

Designação Dotações 
autorizadas 

Execução (%)

07 02 03 Projecto-piloto – Vigilância Ambiental 
na Bacia do Mar Negro e Programa-
Quadro Europeu para o 
Desenvolvimento da Região do Mar 
Negro (ano 2)

1.000.000 100 %

07 03 15 Projecto-piloto – Comércio de emissões 
de dióxido de enxofre no Mar Báltico 
(ano 2)

2.000.000 100 %

07 03 16 Projecto-piloto - Desenvolvimento de 
acções de prevenção a fim de pôr termo 
à desertificação na Europa (ano 1)

1.000.000 99,98 %

07 03 17 Acção preparatória - Clima da Bacia dos 
Cárpatos (ano 1)

2.500.000 100 %

07 04 05 Acção preparatória sobre a capacidade 
de resposta rápida da UE (ano 2)

7.500.000 87,84 %
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A taxa de execução foi satisfatória: 3 dos 5 projectos/acções encontravam-se no segundo ano 
de implementação e beneficiavam da experiência adquirida no ano precedente. 
A acção preparatória sobre a capacidade de resposta rápida da UE agrupou um projecto-piloto 
e uma acção preparatória existentes no orçamento de 2008, a saber, o projecto-piloto de 
estabelecimento da “Cooperação entre os Estados-Membros no combate a incêndios” (dotado 
com 3.500.000 € no orçamento de 2008) e a acção preparatória sobre a “Capacidade de 
resposta rápida da UE” (dotada com 4.000.000 € no orçamento de 2008). A sua taxa de 
execução também é considerada satisfatória, com a utilização de 87,85% de 7.500.000 € para 
cobrir um convite à apresentação de propostas, um convite à apresentação de candidaturas e 
um estudo que resultaram na assinatura de 3 contratos de prestação de serviços, 1 contrato de 
realização de um estudo e 7 acordos de subvenção.

Dotações para pagamentos
Foi atingido um nível global de 87,26%, o que mostra progressos relativamente ao nível 
alcançado em 2008 (79,71%). 

Descrição

Dots. p/ 
pagamentos 
(incl. OR + 

transfs.)

Pago Percenta-
gem 2009

Percenta-
gem 2008

Rubricas de assistência técnica / 
dotações não diferenciadas    18.004.160   4.062.036 22,56% 21,86%

Rubricas Operacionais / dotações 
diferenciadas    282.353.590   258.020.101 91,38% 85,14%

LIFE + / LIFE III / ONG / Foco Floresta 208.562.150 201.859.366 96,79% 92,28%
AEE 35.389.440 35.389.440 100,00% 97,72%
Instrumento Financeiro para a Protecção 
Civil 15.274.400 8.984.275 58,82% 44,52%
Contribuição para actividades 
internacionais no domínio do ambiente 
(contrib.obrigatórias para acordos 
ambientais multilaterais) 4.150.000 3.087.506 74,40% 55,31%

Projectos-piloto e acções preparatórias 18.577.600 8.699.514 46,83% 24,44%

Progr. Competitividade & Inovação 400.000 0 0,00% na

TOTAL 300.357.750 262.082.137 87,26% 79,71%
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Saúde Pública

O nível de execução globalmente elevado das dotações para autorizações em 2009 (100%) 
constitui uma melhoria relativamente ao ano precedente (98% em 2008).   Em todas as 
rubricas orçamentais, a taxa de execução foi igual ou próxima de 100%. 
A taxa de execução de 87% das dotações para pagamentos constitui uma melhoria 
relativamente a 2008 (84%).

Programa de Saúde Pública 
O nível de execução das dotações para pagamentos melhorou consideravelmente em 
comparação com os anos precedentes e atingiu 99,37% (para comparação, foi de 89% em 
2008).

Fundo Comunitário do Tabaco
No que diz respeito às dotações para pagamentos, trata-se de dotações não diferenciadas e os 
pagamentos podem ser efectuados até 31 de Dezembro do ano subsequente ao ano em que as 
autorizações foram concedidas. Neste caso particular, o contrato foi assinado em 2009 e será 
executado em 2010. Portanto, os pagamentos correspondentes serão efectuados em 2010, 
altura em que se espera atingirem uma taxa de execução de 100%.  A taxa de execução dos 
pagamentos no fim de 2009 era de 51% e correspondia ao pagamento das autorizações 
concedidas em 2009. Nestas condições, ainda não se pode falar de subexecução.

Projectos-piloto e acções preparatórias
Trata-se de dotações não diferenciadas e os pagamentos podem ser efectuados durante vários 
anos. 
No que diz respeito à rubrica orçamental 17 03 08, em 2009, a DG SANCO pagou 
autorizações concedidas em 2008 (0,5 milhões €). Em 2009, este projecto-piloto foi 
prolongado e recebeu da autoridade orçamental um montante adicional de 1 milhão € em 
dotações para autorizações e para pagamentos. As dotações para pagamentos adicionais não 
foram necessárias em 2009, uma vez que os pagamentos ocorrerão em 2010 e 2011.

Relativamente à rubrica 17 03 09, o ano de 2009 foi o primeiro ano de execução, dedicado ao 
lançamento do programa, à organização dos convites à apresentação de propostas e à selecção 
do contratante. A autoridade orçamental atribuiu dotações para pagamentos que não foram 
necessárias em 2009, uma vez que os pagamentos apenas serão efectuados no período de 
2010-2012.

Segurança dos alimentos, saúde e bem-estar dos animais e saúde das plantas 
a) Dotações para autorizações: elevado nível de execução, 98%
O elevado nível global de execução em 2009 permanece estável em comparação com o ano 
precedente (98% em 2008).   
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O nível de execução foi igual ou superior a 95% em todas as rubricas orçamentais. 
A única área em que foi registado um nível de execução mais baixo corresponde à rubrica 
orçamental 17 04 04 01.  A participação em acordos internacionais e a filiação em 
organizações internacionais em que as quotas são pagas em francos suíços, assim como a taxa 
de câmbio entre o euro e o franco suíço afectaram, tanto a previsão das dotações requeridas à 
autoridade orçamental, como o volume de dotações autorizadas e pagas no ano seguinte.

b) Dotações para pagamentos: nível de execução satisfatório, 82%
Este nível de execução representa um ligeiro decréscimo em comparação com 2008 (87%). 

Tendo em conta os elevados montantes de dotações disponíveis, as dotações não utilizadas 
ascendem a 20 milhões € para as medidas de erradicação e para o Fundo de Emergência. 

Relativamente às medidas de erradicação, os pedidos finais de reembolso apresentados para 
pagamento pelos Estados-Membros são frequentemente muito inferiores às estimativas 
iniciais que são utilizadas para determinar os montantes a autorizar. O montante de dotações 
para autorizações pedido corresponde a uma estimativa do pagamento final a efectuar aos 
Estados-Membros em percentagem dos montantes autorizados no ano precedente. Em 2009, 
limitámos as dotações para pagamentos pedidas à autoridade orçamental a 83% do montante 
autorizado. Em 2010 limitámos ainda mais as dotações para pagamentos pedidas à autoridade 
orçamental, pelo que esperávamos uma melhoria da execução das dotações para pagamentos.

Relativamente ao Fundo de Emergência, devido à complexidade das declarações de custos e 
aos riscos associados, a DG SANCO decidiu realizar controlos financeiros ex-ante in loco
antes de o pagamento dos pedidos de reembolso de custos no caso de estes ultrapassarem 2 
milhões €. Isto fez aumentar o período de validação das declarações de custos, fazendo adiar 
um certo número de pagamentos para 2010.
Além disso, os 4 milhões € pedidos pelo PE para a acção preparatória sobre os postos de 
controlo do transporte de animais foram autorizados em 2009 mas, como anteriormente 
explicado, os pagamentos serão efectuados nos anos de 2010 e seguintes. Em 2008, as 
dotações recebidas para o projecto-piloto sobre o mesmo tema não foram utilizadas. Com 
efeito, o comité de avaliação considerou que nenhuma das duas propostas recebidas satisfazia 
os critérios mínimos de avaliação do aviso de concurso. Após examinar diferentes 
possibilidades de utilizar o orçamento atribuído, foi decidido cancelar o projecto de 2008. 

Relativamente às rubricas BA (17 01 04 01, 17 01 04 05 e 17 01 04 06), os montantes 
remanescentes serão pagos em 2010.


