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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. Apoia inteiramente o princípio de que o financiamento da UE deve conduzir a uma 
melhoria geral da situação do meio ambiente e da saúde pública europeus, a fim de 
contribuir para a realização dos objectivos da Estratégia UE 2020; congratula-se com o 
facto de a promoção de uma economia mais sustentável, eficiente na utilização dos 
recursos e ecológica ser tratada na Estratégia UE 2020 como domínio de intervenção 
prioritário, e salienta a necessidade de que tal venha a reflectir-se num melhor quadro 
legislativo e de financiamento;

2. Nota, portanto, que o projecto de orçamento para 2012 apresenta para o Título 07, 
"Ambiente e acção climática", um montante global de dotações operacionais de  401,792 
milhões €, o que constitui um aumento de 2,6% em dotações para autorizações 
relativamente ao orçamento aprovado para 2011, e constata, além disso, um aumento de 
2,4% das dotações operacionais propostas para a política de saúde pública, em 
comparação com o montante de 206,106 milhões € de 2011;

3. Congratula-se com o facto de ser dada prioridade elevada ao domínio do ambiente e acção 
climática no projecto de orçamento para 2012; considera que o aumento do nível global de 
dotações para autorizações a favor do bem sucedido Programa LIFE+, que passou para 
354,755 milhões €, precisa de ser acompanhado por um nível comensurado de dotações 
para pagamentos; 

4. Manifesta-se, em geral, preocupado com as reduções de dotações para autorizações 
efectuadas pelo Conselho com o objectivo de aumentar artificialmente as margens de 
pagamentos; considera que os fundos precisam absolutamente de ser disponibilizados, 
tendo em conta o percurso bem sucedido dos programas e medidas no domínio do 
ambiente, saúde pública e segurança dos alimentos;

5. Solicita aos Estados-Membros que melhorem mais a implementação da legislação 
ambiental da UE; encoraja a Comissão a reforçar, consequentemente, os seus processos 
por infracção, seja através de apoio adicional às suas unidades respectivas e/ou da 
definição de taxas de processos; solicita as bases de dados correspondentes, que deveriam 
ser disponibilizadas para acesso público;

6. Considera que um dos contributos essenciais para a saúde pública é a existência de uma 
dieta equilibrada, que inclua alimentos diversificados e saudáveis; nota que o Tribunal de 
Justiça Europeu decidiu, em Abril de 2011, anular parcialmente o Regulamento (CE) n.º 
983/2008 da Comissão1 , relativo ao fornecimento de géneros alimentícios provenientes 
das existências de intervenção a favor das pessoas mais desfavorecidas; manifesta-se 

                                               
1 Regulamento de 3 de Outubro de 2008 que adopta um plano de atribuição de recursos aos Estados-Membros, 

a imputar ao exercício de 2009, para o fornecimento de géneros alimentícios provenientes das existências de 
intervenção a favor das pessoas necessitadas da Comunidade.
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preocupado com o anúncio da Comissão Europeia de reduções drásticas do orçamento a 
favor do Programa de Distribuição de Géneros Alimentícios da UE a favor das Pessoas 
Mais Desfavorecidas (PMD) da Comunidade, particularmente ao ter presente a difícil 
situação social que existe em muitos Estados-Membros na sequência da crise financeira e 
económica; solicita à Comissão e ao Conselho que encontrem forma de prosseguir o 
Programa PMD de modo a não ser contestado pelo Tribunal, a fim de que as dotações para 
o fornecimento de alimentos aos mais carecidos possam ser mantidas ao nível necessário;

7. Reafirma a necessidade de sensibilizar o público para os efeitos nocivos do consumo de 
tabaco, incluindo o consumo passivo; apoia os esforços da Comissão para prosseguir a 
campanha HELP para a vida sem tabaco através da inscrição de 10 milhões € a título do 
Programa de Saúde Pública;

8. Salienta, uma vez mais, que as agências descentralizadas necessitam de financiamento 
adequado para desempenharem as suas tarefas existentes e as recentemente atribuídas pelo 
legislador da UE e a Comissão; desaprova a utilização de receitas afectadas para reduzir a 
contribuição do orçamento da UE para as agências dependentes de subvenções, como a 
Agência Europeia dos Medicamentos (AEM),

9. Salienta a necessidade de rever a ficha financeira da legislação relativa à 
farmacovigilância com base na proposta legislativa inicial da Comissão, que apresenta 23 
elementos adicionais de pessoal; nota as tarefas recentemente aditadas às actividades da 
AEM e solicita à Comissão que apresente uma versão revista da ficha financeira e da 
regulamentação relativa a honorários muito antes de a legislação entrar em vigor, em 1 de 
Julho de 2012; reafirma o seu empenhamento relativamente à AEM no contexto da 
legislação sobre os medicamentos órfãos;

10. Nota que alguns dos requisitos adicionais relativos ao pacote do clima e energia pedidos 
pelos Estados-Membros e a Comissão (como o trabalho sobre o CO2 e os veículos 
automóveis) poderiam ser tratados pela Agência Europeia do Ambiente (AEA); reconhece 
que a execução desta nova tarefa não é inteiramente possível através de reorganizações da 
ordem de prioridades e de reafectações de pessoal, pelo que acolhe favoravelmente o 
projecto de orçamento destinado à AEA;

11. Reconhece a necessidade de encetar as novas tarefas que foram atribuídas à Agência 
Europeia dos Produtos Químicos (AEPQ), como o tratamento das candidaturas para 
atribuição de licenças e a elaboração de opções científicas para a Comissão, como base 
para as decisões da EU em matéria de concessão de licenças, assim como de realizar as 
novas tarefas decorrentes da coordenação e da tomada de decisões sobre as avaliações de 
substâncias químicas realizadas pelas autoridades dos Estados-Membros; reconhece o 
pedido da AEPQ de 10 novos lugares para este efeito, que são orçamentalmente neutros; 

12. Salienta, além disso, que qualquer revisão das fichas financeiras da legislação relativa aos 
biocidas e à exportação e importação de produtos químicos perigosos deve basear-se no 
acordo legislativo final e que, se necessário, deverão ser disponibilizados fundos 
adicionais para a Agência; solicita à Comissão que apresente, a este respeito, informação 
completa sobre as poupanças correspondentes (orçamentais e de pessoal) nas DG 
respectivas da Comissão quando as anteriormente referidas tarefas vierem a ser realizadas 
pela AEPQ.
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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 20 de Abril, a Comissão apresentou o projecto de orçamento (PO) para 2012, com um 
montante total de 147.435,442 milhões € em dotações para autorizações (DA), 
correspondentes a 1,12% do RNB. Este montante deixa uma margem de 1.603,5 milhões € 
sob o limite máximo global anual estabelecido pelo Quadro Financeiro Plurianual (QFP 2007-
2013). Em relação às dotações para pagamentos, o total eleva-se a 132.738,713 milhões €, o 
que corresponde a 1,01% do RNB. 

Segundo a Comissão, o PO tem em conta os esforços de consolidação orçamental em curso 
nos Estados-Membros e das dificuldades inerentes. O aumento proposto do nível global de 
dotações representa um contributo valioso para a recuperação e o crescimento da economia 
europeia e constitui uma consequência necessária das obrigações contratuais a respeitar pela 
União em resultado do nível crescente de autorizações por liquidar do exercício em curso e 
dos precedentes, agora que todos os principais programas estão a funcionar à velocidade de 
cruzeiro. É igualmente necessária uma evolução adequada das dotações para pagamentos, a 
fim de evitar um novo aumento das autorizações por liquidar.

Em 7 de Julho, o COREPER aprovou a sua posição sobre o projecto de orçamento para 2012. 
Em dotações para autorizações, devem ser disponibilizados 146.245,338 milhões €, assim 
como 129.088,042 milhões € em dotações para pagamentos. 

Esta posição baseia-se no princípio de trabalhar no quadro das orientações orçamentais 
estabelecidas para o orçamento de 2012 nas Conclusões do Conselho aprovados em Fevereiro 
de 2011, a saber, seguir uma abordagem conducente a um orçamento que respeite a disciplina 
orçamental e a boa gestão financeira e que tenha em devida conta as limitações económicas e 
orçamentais dos Estados-Membros,  prestando o financiamento adequado às diversas 
prioridades da União Europeia e mantendo firmemente sob controlo as dotações para 
pagamentos em todas as categorias e subcategorias do Quadro Financeiro Plurianual.

Após a realização de um procedimento escrito, o Conselho aprovará a sua posição sobre o 
orçamento da UE para 2012 em 25 de Julho de 2011.

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

LIFE +
O projecto de orçamento para 2012 atribui uma prioridade elevada, ao domínio do ambiente e 
acção climática, o que é reflectido no nível de dotações proposto no Programa LIFE+ e nas 
rubricas orçamentais correspondentes.
A Comissão propõe um aumento do nível total de dotações do Programa LIFE+ para 354,755 
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milhões €, isto é, o correspondente a um aumento de 4,3% em comparação com o nível de 
2011 (340,2 milhões €). Este valor é conforme com a programação financeira.

O referido aumento destina-se a financiar projectos em todos os domínios de intervenção, 
incluindo o clima, a apoiar medidas tomadas pela Comissão no domínio da política e da 
legislação relativas ao clima, assim como medidas de apoio às ONG e às políticas, e destina-
se também a ter em conta as crescentes necessidade de apoio administrativo à selecção, 
acompanhamento e divulgação de resultados de projectos e à respectiva avaliação.
No que diz respeito à rubrica orçamental 07 01 04 05 (despesas de gestão administrativa 
relativas à política em matéria de acção climática) é pedido um novo aumento para responder 
a novas necessidades em termos de publicações (incluindo produções audiovisuais) sobre a 
acção climática, assim como para financiar a manutenção e acolhimento do Diário 
Independente de Operações da Comunidade (na sequência dos desenvolvimentos requeridos 
pela directiva) e outros sistemas de TI críticos (substâncias que empobrecem a camada de 
ozono – ODS).

O COREPER propôs reduções acentuadas das dotações para autorizações e para pagamentos 
em todas as rubricas orçamentais relevantes.

Questões ambientais globais
Desde 2007, as acções externas no domínio do ambiente são abrangidas por instrumentos de 
acção externa a título do domínio de intervenção 21 (Desenvolvimento) e, em particular, pelo
ENRTP (programa temático para o ambiente e a gestão sustentável dos recursos naturais, 
incluindo a energia, Capítulo 21 04 do PO). Importa referir, porém, que a Comissão propõe 
um aumento substancial dos recursos para esta rubrica orçamental (200,7 milhões € em 
DA/170,0 milhões € em DP). Em conformidade com o compromisso assumido no âmbito do 
Acordo de Copenhaga, um montante de 50 milhões de euros destina-se a financiar acções de 
atenuação e adaptação nos países em desenvolvimento. 
O Conselho propôs uma redução das dotações desta rubrica orçamental de 1,54 milhões € em 
DA e 30,5 milhões em DP.
As únicas dotações que permanecem sob o Título 07 são as que visam o pagamento das 
contribuições obrigatórias para os 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), etc. 
A proposta de dotação orçamental para 2012 mantém-se análoga aos níveis de 2011 (3,1 
milhões €). 
Importa referir que o COREPER também reduziu os fundos previstos para contribuições 
internacionais da UE.

Saúde pública
As dotações para o Programa de Saúde Pública aumentaram de 1,240 milhões €, em 
conformidade com o montante global do programa para 2008-2013. Embora a 
responsabilidade principal pela saúde pública seja dos Estados-Membros e o impacto do 
Programa de Saúde Pública sobre a população da UE seja essencialmente indirecto, esta 
última tem um papel fundamental a desempenhar como catalisadora da acção e da reforma 
nos Estados-Membros, especialmente em domínios nos quais a cooperação a nível da UE é 
indispensável e em que a legislação da UE precisa de ser aplicada, actualizada ou criada. As 
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acções realizadas no âmbito do Programa de Saúde Pública complementam e dão valor 
acrescentado às acções dos Estados-Membros no domínio da promoção da saúde e da 
prevenção da doença.
Até 2010, a campanha HELP para a vida sem tabaco foi financiada com dotações deduzidas 
das ajudas aos produtores de tabaco (5%, como estabelecido no Regulamento n.º 1782/2003, 
isto é, foram transferidas dotações da categoria 2, despesas agrícolas (16 milhões € por ano).  
Uma vez que as ajudas aos produtores de tabaco cessaram em 2009, o ano de 2010 foi o 
último em que foram recebidas dotações da categoria 2. A partir de 2011, a campanha 
antitabaco tem sido financiada pelo Programa de Saúde Pública. Para 2012, estão inscritos 10 
milhões € para este efeito.

Medidas veterinárias
O PO prevê uma redução de 17,050 milhões € para medidas veterinárias, propondo um total 
de 333 milhões €  para 2012. A redução está ligada ao abrandamento previsto da vacinação e 
outras medidas contra a febre catarral dos bovinos, bem como à redução das dotações 
previstas para medidas do fundo de emergência devido à incerteza da sua execução, já que 
depende da eclosão de patologias. A Comissão confirmou que, se for necessário, serão 
atribuídas dotações adicionais ao referido fundo.
Foi acordado um aumento de 2 milhões € para medidas fitossanitárias, a fim de financiar 
medidas adicionais contra ocorrências do nemátodo do pinheiro, o controlo de dois tipos de 
escaravelhos e o parasita das palmeiras (rhynchophorus ferrugineus).

Foi proposto um outro aumento de 2 milhões de euros para novas medidas em matéria de 
controlo dos alimentos para consumo humano e animal, para financiar as mudanças ocorridas 
ao nível das actividades dos laboratórios de referência da UE e a possível criação de um 
laboratório suplementar para o estudo da saúde das abelhas (Regulamento n.º 208/2011 da 
Comissão). 

O COREPER propôs reduções das dotações das rubricas orçamentais relevantes no domínio 
das medidas veterinárias. 

Projectos-piloto e acções preparatórias
No orçamento de 2011, foram aprovados, sob o Título 7, 8 projectos-piloto e acções 
preparatórias que estão em processo de implementação, quer pela DG ENV, quer pela DG 
CLIMA. 
Para o projecto de orçamento de 2012, a Comissão propõe a prossecução, por um segundo 
ano, da acção preparatória “Integração da acção climática e adaptação” (rubrica orçamental 07 
13 03). 

Agências descentralizadas
O projecto de orçamento, tal como apresentado pela Comissão, atribui às agências 
descentralizadas 741,5 milhões € para as suas tarefas operacionais e administrativas.  Este 
montante representa 0,5% do total do projecto de orçamento da UE para 2012. No seu 
conjunto, os quadros de pessoal das agências descentralizadas prevêem 4.854 lugares 
(excluindo os agentes contratuais).

O COREPER adoptou a seguinte abordagem:
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- Agências em “velocidade de cruzeiro”:  nenhum aumento nem novos lugares.
- Agências com “novas tarefas”: aumento limitado a um máximo de 1,5% + 1/3 dos lugares 

pedidos + aceitação de lugares autofinanciados
- Agências “em fase de arranque”: aumento limitado a ¾ dos títulos 1 e 2 + ¾ dos lugares 

pedidos.

 Agência Europeia do Ambiente
A Agência tem que desempenhar tarefas adicionais relacionadas com disposições relativas ao 
acompanhamento e ao relato da legislação da UE sobre o ambiente (qualidade do ar) e as 
alterações climáticas, assim como satisfazer alguns requisitos adicionais do pacote “clima e 
energia” solicitados pelos Estados-Membros e pela Comissão (como trabalhos sobre o CO2 e 
os veículos automóveis). 
Consequentemente, a Comissão propõe um aumento de 2,82% dos recursos orçamentais 
(tendo em conta as receitas afectadas decorrentes de excedentes dos dois exercícios 
precedentes), assim como a atribuição de dois lugares adicionais. 

 Agência Europeia dos Produtos Químicos 
O projecto de orçamento não prevê para 2012 quaisquer contribuições financeiras para a 
Agência enquanto tais.

Importa ter em conta, porém, novas tarefas resultantes da legislação no domínio dos biocidas 
e da exportação e importação de produtos químicos perigosos (“Prévia Informação e 
Consentimento – PIC”). No caso dos biocidas (rubricas orçamentais 07 03 60 01 e 07 03 60 
02), as tarefas da AEPQ relativamente aos produtos biocidas, previstas pela autoridade 
legislativa, foram alargadas de forma considerável desde a proposta inicial da Comissão 
(COM(2009)267), esperando-se que sejam reflectidas brevemente na posição comum do 
Conselho. Na presente fase, os montantes solicitados para 2012 no âmbito do actual projecto 
de orçamento reflectem as previsões incluídas na ficha financeira legislativa apresentada 
inicialmente pela Comissão em 2009. Após a adopção da posição comum do Conselho, e em 
função do âmbito das tarefas no domínio dos biocidas que serão finalmente atribuídas à 
Agência, a Comissão necessita de apresentar uma comunicação sobre a posição comum 
acompanhada de uma ficha financeira legislativa revista, a fim de reflectir, consoante as 
necessidades, as responsabilidades adicionais e os resultados quantificados esperados. Por 
conseguinte, a Comissão deverá adaptar em conformidade os recursos necessários para o 
orçamento de 2012, em termos de pessoal da AEPQ e de contribuição do orçamento da UE, 
no decurso do processo orçamental anual. No caso da exportação e importação de produtos 
químicos perigosos, a proposta apresentada pela Comissão para rever o Regulamento (CE) 
n.º 689/2008 visa o alinhamento deste último pela legislação relativa à classificação, 
rotulagem e embalagem de produtos químicos e irá conduzir à participação da Agência 
Europeia dos Produtos Químicos na aplicação das denominadas actividades de “prévia 
informação e consentimento” . Espera-se que a Comissão apresente a sua proposta durante o 
segundo trimestre de 2011 (rubricas orçamentais 07 03 70 01 e 07 03 70 02).

 Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças
 A subvenção da UE, tal como aprovada pela Comissão, é de 57,3 milhões €, um montante 
que é 1,4 milhões € inferior ao pedido pelo CEPCD, mas corresponde à aplicação da regra da 
Comissão. O CEPCD não pediu qualquer aumento de pessoal.
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 Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 
A subvenção da UE, tal como aprovada pela Comissão, é de 77,121 milhões € (incluindo 
receitas afectadas de exercícios precedentes). Este montante representa um aumento global de 
2% relativamente a 2011, embora também uma redução de 0,37 milhões € relativamente ao 
pedido da AESA. A Agência não pediu qualquer aumento de pessoal.

 Agência Europeia de Medicamentos
 O projecto de orçamento total para 2012 pedido pela AEM é de 238,4 milhões €, incluindo 
receitas de honorários no valor de 171,2 milhões €. Assim, a contribuição da UE pedida pela 
AEM é de 57,1 milhões €, incluindo receitas afectadas no valor de 9,8 milhões €. Deste 
montante, 17,8 milhões € foram previstos para novas tarefas decorrentes do Regulamento 
relativo à farmacovigilância.  É necessário prever lugares adicionais para a implementação. 
Porém, devido à alteração das tarefas a realizar, estas previsões para a farmacovigilância não 
correspondem à ficha financeira inicial aprovada pela Comissão, que apresentava 23 
elementos de pessoal adicionais. Também foi previsto cobrir os custos adicionais com 
honorários. Estes últimos não entrarão em vigor em 1 de Julho de 2012, pelo que é necessário 
que a UE cubra os custos. Porém, a Comissão considerou não ser possível aumentar a 
contribuição da AEM para a farmacovigilância sem uma ficha financeira revista adoptada por 
si própria e aprovada pelo Parlamento e o Conselho. Quando essa nova ficha financeira for 
aprovada, a Comissão proporá que o orçamento para 2012 seja adaptado. Consequentemente, 
o projecto de orçamento adoptado pela Comissão aumenta de 23 lugares o conjunto de 
pessoal, como planeado na ficha financeira inicial. 


