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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. Recorda que um elevado nível de proteção ambiental e da saúde na União constitui 
uma condição prévia para a prosperidade económica e que a segurança dos alimentos 
para consumo humano e animal e os mecanismos que ajudam a proteger contra 
catástrofes de origem natural e humana são valores centrais de todos os cidadãos 
europeus e, assim também, para o Parlamento Europeu;

2. Está, entretanto, plenamente consciente de que os instrumentos políticos e de 
financiamento que são da competência da nossa comissão são escassos em 
comparação com outros instrumentos políticos e de financiamento abrangidos pelas 
categorias 2 e 3 e não recebem tanta atenção como outros programas e fundos; rejeita 
fortemente, portanto, qualquer redução do financiamento de programas e rubricas 
orçamentais, já que o seu impacto não seria tolerável; insta os Estados-Membros a 
considerarem a implementação das políticas, ações e projetos ambientais e não 
nocivos para o ambiente como uma oportunidade para impulsionar o crescimento e 
não como um encargo;

3. Reconhece que existem a nível nacional fortes limitações orçamentais e que estão em 
curso esforços de consolidação; salienta, porém, que o valor acrescentado substancial 
das políticas e instrumentos de financiamento da competência desta comissão tem que 
ser tido em conta pelas autoridades orçamentais ao decidirem sobre o projeto de 
orçamento (PO) para 2016;

4. Recorda que o Programa Horizonte 2020 contribuirá para os objetivos da competência 
desta comissão com programas de investigação nos domínios do clima, da saúde e do 
ambiente; afirma o seu empenhamento em monitorizar o alinhamento dos projetos 
pelos objetivos correspondentes e os progressos na sua implementação;

5. Salienta que a investigação e inovação no domínio do ambiente têm o seu centro de
gravidade nos elementos “ação climática, ambiente, eficiência dos recursos e matérias-
primas” do Programa Horizonte 2020, tendo por objetivo a consecução de uma 
economia e de uma sociedade eficientes em matéria de recursos resilientes em termos 
de alterações climáticas, protegendo e gerindo de forma sustentável os recursos 
naturais e os ecossistemas, e assegurando uma oferta e utilização sustentáveis das 
matérias-primas, a fim de satisfazer as necessidades de uma população mundial
crescente dentro de limites sustentáveis de recursos naturais e ecossistemas;

6. Nota que o projeto de orçamento da UE para 2016 totaliza 153,5 mil milhões de euros 
em dotações para autorizações (incluindo 4,5 mil milhões de euros reprogramados de 
2014) e 143,5 mil milhões de euros em dotações para pagamentos; salienta que, não 
obstante o efeito da reprogramação em 2015 e 2016, isto corresponde a um aumento 
de +2,4% em autorizações e +1,6% em pagamentos em comparação com o orçamento 
de 2015; salienta que, globalmente, estes aumentos moderados, na sequência do 
caminho traçado pelo QFP e tendo em conta a inflação, representam um aumento 
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quase nulo em termos reais, o que acentua a importância da eficiência e da eficácia da 
despesa;

7. Recorda, no que diz respeito às dotações para pagamentos, que os últimos anos foram 
muito difíceis e que a implementação das políticas da União foi prejudicada por 
diversas limitações do nível de dotações para pagamento autorizado, conduzindo a
orçamentos retificativos recorrentes para cobrir parte das necessidades pendentes;

8. Insta o Conselho a abster-se de proceder a quaisquer reduções de dotações para as 
políticas e instrumentos de financiamento da competência desta comissão;

9. Rejeita vigorosamente a possibilidade de, em caso de insuficiência de pagamentos em 
2016, a Comissão decidir, como no passado, não utilizar inteiramente as dotações para 
autorizações, o que contrariaria o repetido empenhamento do Parlamento nos 
domínios do ambiente, da saúde e da segurança dos alimentos para consumo humano e 
animal; conclui, além disso, que a falta de pagamentos prejudicaria a reputação da 
União ao não pagar aos beneficiários dos respetivos programas;

10. Recorda que o Programa LIFE é o instrumento financeiro da UE que apoia projetos 
ambientais, de conservação da natureza e ações no domínio do clima no conjunto da 
União; salienta, em particular, os problemas criados pela falta de dotações para 
pagamentos para o Programa LIFE, o que impediria e atrasaria a implementação 
adequada deste importante programa; 

11. Congratula-se com o aumento de 27,7 milhões de euros do orçamento do Programa 
LIFE no PO para 2016; nota, porém, que o Programa LIFE representa uma parte de 
apenas 0,3 % do total do PO para 2016 e apenas 0,73 % da categoria 2 (em 
autorizações), e que estas percentagens se têm mantido estáveis ao longo dos últimos 
anos;

12. Salienta a importância capital de investimentos na investigação e inovação em 
diversos domínios da competência desta comissão e salienta que o orçamento para 
2016 deve refletir claramente que tais investimentos constituem uma prioridade;

13. Recorda, nomeadamente, o muito substancial valor acrescentado da União na 
investigação médica (e.g., no caso da pediatria e das doenças órfãs) e também na luta 
contra ameaças transfronteiras contra a saúde; lamenta profundamente que, perante 
este pano de fundo, o programa de saúde pública, com um montante total de apenas 
62,2 milhões de euros de autorizações que, como no ano anterior, corresponde apenas 
a uma parte de 0,04% das autorizações no PO para 2016, não reflita plenamente a 
importância da saúde como um valor em si própria e enquanto condição prévia para 
promover o crescimento;

14. Salienta que a União tem os padrões mais elevados do mundo em matéria de 
segurança dos alimentos; lamenta uma vez mais, portanto que o programa relativo à 
alimentação humana e dos animais, com um total de apenas 264,1 milhões de euros 
em autorizações, correspondentes a uma parte de apenas 0,17 % das autorizações no 
PO para 2016, não traduza plenamente a importância da questão da segurança dos 
alimentos para consumo humano e animal na União;
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15. Recorda que o Mecanismo de Proteção Civil da União constitui uma pedra angular da 
solidariedade da União; recorda que a responsabilidade principal pela proteção das 
pessoas, assim como do ambiente e da propriedade, incluindo o património cultural,
cabe aos Estados-Membros; salienta que a União desempenha um papel de facilitadora 
para apoiar, coordenar ou complementar as ações dos Estados-Membros na prevenção 
e prontidão de resposta a catástrofes; congratula-se com o ligeiro aumento das 
autorizações para este programa;

16. Recorda a importância capital das agências descentralizadas no desempenho de tarefas 
técnicas, científicas ou de gestão que ajudam substancialmente as instituições das 
União a formular e implementar políticas;

17. Considera que, por via de regra, as agências descentralizadas têm que suportar a sua 
justa parte nas economias de custos como as outras instituições; nota que a cooperação 
reforçada entre as agências que são da competência desta comissão (AEA, ECHA, 
ECDC, EFSA, EMA) e o empenhamento contínuo no aumento da eficiência já 
levaram a melhorar as despesas e a utilização dos fundos;

18. Recorda, além disso, as tarefas muito importantes que estas cinco agências 
descentralizadas realizam, tanto para a Comissão Europeia e para os cidadãos da 
União, como para clientes externos das agências que cobram a prestação dos seus 
serviços (e.g. ECHA, EMA); salienta que, perante esta situação, é de importância 
crucial que tais agências recebam recursos humanos e financeiros adequados que lhes 
permitam realizar de forma conveniente, independente e atempada estas tarefas 
exigentes e muito importantes;

19. Manifesta, portanto, a sua preocupação com a abordagem adotada pela Comissão 
relativamente às agências descentralizadas, já que as reduções que lhes são impostas, 
especialmente em termos de recursos humanos, são injustas e inadequadas em 
comparação com as impostas a outras instituições da União; manifesta-se determinado 
a regressar a uma avaliação caso a caso adequada das necessidades respetivas de cada 
agência;

20. Não está, em geral, convencido de que a externalização de serviços com o objetivo de 
reduzir os quadros de pessoal venha a ter melhor relação custo/benefício a longo 
prazo, já que os contratantes de serviços necessitam de supervisão e orientação,
enquanto visam simultaneamente o lucro;

21. Salienta que os projetos-piloto (PP) e as ações preparatórias (AP) constituem 
instrumentos muito valiosos para lançar novas iniciativas e políticas; reitera que 
diversas ideias desta comissão foram implementadas com sucesso no passado; 
recorrerá, portanto, a novas utilizações destes instrumentos em 2016; incentiva a plena 
utilização das margens disponíveis de cada categoria;

22. Solicita à Comissão que estabeleça um processo de acompanhamento para manter o 
Parlamento informado sobre os progressos realizados e o nível de implementação dos 
PP e AP.


