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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. Observa que a luta contra as alterações climáticas e a utilização eficiente dos recursos 
naturais são duas prioridades estabelecidas na Estratégia Europa 2020, e que a prioridade 
no domínio das acções climáticas também foi traduzida na criação de uma direcção-geral 
específica dedicada à política, à mitigação e à adaptação em matéria de alterações 
climáticas; considera contudo que a luta contra as alterações climáticas constitui uma 
prioridade horizontal nas políticas da UE; assinala que a integração da adaptação às 
alterações climáticas no orçamento da UE constitui agora uma prioridade e recomenda 
que seja prestada especial atenção a projectos-piloto e acções preparatórias pertinentes 
neste domínio;

2. Toma nota da mudança na designação do título 07 para "Ambiente e acção climática"; 
acolhe positivamente a criação de capítulos orçamentais específicos para acções no 
domínio do clima (07 11 07 12 e 07 13) e observa o aumento nas dotações propostas para 
a aplicação da política e da legislação da UE relativas a acções no domínio do clima;

3. Acolhe positivamente o aumento do nível global de dotações do programa LIFE+ para 
333,5 milhões de euros, os quais representam um aumento de 8,68% em comparação com 
os níveis do orçamento de 2010, e observa que este acréscimo financiará um aumento do 
nível de recursos disponíveis para projectos em todos os domínios de intervenção, 
incluindo o climático, um aumento de 60% dos recursos disponíveis para apoiar as 
medidas empreendidas pela Comissão em apoio à política e à legislação no domínio 
climático, bem como um nível de apoio contínuo a medidas políticas no domínio do 
ambiente;

4. Considera que, tendo em conta os ambiciosos objectivos da Estratégia UE 2020 em 
matéria de alterações climáticas, é necessário tomar medidas reforçadas, entre as quais, 
aumentar as dotações do Programa LIFE+ e, em particular, colocar a tónica sobre a 
valorização dos resíduos da madeira para a produção de energia e sobre a energia solar, a 
fim de preservar os recursos naturais.

5. Toma nota que, no seguimento da reorganização de determinadas actividades e serviços 
na nova Comissão, a nomenclatura orçamental também teve de ser adaptada, em particular 
no seguimento da transferência da protecção civil para a alçada da DG ECHO;

6. Reitera a necessidade de sensibilizar a opinião pública para os efeitos nocivos do consumo 
do tabaco, incluindo o consumo passivo, e está preocupado 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; solicita uma nova base jurídica para a 
continuação deste instrumento de sensibilização bem sucedido, com especial incidência na 
exposição das crianças aos malefícios do consumo do tabaco, e convida a Comissão, ou 
seja, a DG AGRI e a DG SANCO, a encontrar uma solução satisfatória a fim de 
prosseguir a campanha no período de transição;
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7. Está persuadido de que a programação financeira 2011-2013 relativa à Agência Europeia 
dos Produtos Químicos é demasiado optimista e considera muito irrealista um 
autofinanciamento desta Agência;  salienta que o cálculo das receitas geradas por taxas em 
2011 se baseia em avaliações levadas a cabo em 2006; solicita a definição de medidas de 
precaução a aplicar em caso de necessidade;

8. Está ciente de que, no domínio da legislação relativa aos biocidas, devem ser 
disponibilizados fundos adicionais à ECHA caso sejam necessárias tarefas preparatórias 
para o futuro desempenho de tarefas adicionais no âmbito da ECHA;

9. Observa que a contribuição da UE para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) tem 
diminuído ao longo dos anos a despeito do facto de o legislador da UE ter vindo a atribuir 
a esta Agência questões adicionais de saúde pública que deveriam ser financiadas por 
subvenções da UE; observa ainda que, consequentemente, cada vez mais actividades de 
saúde pública têm de ser subvencionadas pelas receitas das taxas, tendo como resultado 
que as actividades relativas à saúde pública terão de ser reduzidas uma vez que a EMA 
precisa de cobrir prioritariamente as suas actividades ligadas às taxas; está, por isso, 
preocupado com a forma como a Comissão inclui novamente as receitas afectadas da 
EMA no cálculo do projecto de orçamento previsto para esta Agência;

10. Reafirma a obrigação legal da EMA de tratar dentro de um prazo determinado todos os 
pedidos médicos que dão entrada; observa que, consequentemente, mais pedidos não só 
conduzem a mais taxas mas também implicam ter mais pessoal para o seu tratamento; 
apoia, por conseguinte, o pedido da EMA de 48 lugares de agentes temporários para 
pessoal científico especializado com experiência profissional, o qual tem neutralidade 
orçamental para o orçamento da UE uma vez que estes lugares são exclusivamente 
financiados por taxas;

11. Exprime a sua preocupação com a diminuição prevista nas dotações de autorização 
destinadas a acções nos domínios da saúde pública, veterinário e fitossanitário para 
340.000.000 euros, e salienta a necessidade de manter a vigilância no que se refere à 
erradicação das doenças dos animais; insiste na importância das medidas de luta contra a 
proliferação de insectos predadores (como o gorgulho vermelho da palmeira, o nemátodo 
do pinheiro, o ácaro dos citrinos e o diabrotica);

12. Toma nota do prazo planeado pela Comissão (DG SANCO) para dar cumprimento ao 
disposto no artigo 45.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, o qual prescrevia, o mais tardar até Março de 2005, um documento de consulta 
sobre a viabilidade e a oportunidade de legislação europeia relativa a taxas a favor da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos; recorda, neste contexto, que um 
montante relativo à mesma questão foi inscrito em reserva no orçamento de 2010.
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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto geral

O processo orçamental para 2011 é o primeiro que está sujeito ao Tratado de Lisboa e será 
estruturado numa leitura única encerrada por um acordo com o outro ramo da autoridade 
orçamental durante o processo de conciliação sobre toda a despesa.

O montante total do projecto de orçamento (PO) para 2011 ascende a 142 576,4 milhões de 
euros em dotações de autorização (DA) e a 130 147,2 milhões de euros em dotações de 
pagamento (DP), deixando, por conseguinte, uma margem de 1 224,4 milhões de euros em 
DA e de 4 417,8 milhões de euros em DP. Estes montantes representam, respectivamente, 
1,15% e 1,05% das previsões do RNB da UE para 2011.

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

Alterações climáticas

A luta contra as alterações climáticas e a utilização eficiente dos recursos naturais são duas 
das principais prioridades da Estratégia da UE no horizonte de 2020. A prioridade no domínio 
das acções climáticas também foi traduzida na criação em Fevereiro de 2010 de uma 
direcção-geral específica dedicada à política em matéria de alterações climáticas (mitigação e 
à adaptação) – DG Acções Climáticas (adiante designada por "DG CLIMA"). 

A elevada prioridade atribuída tanto ao domínio do ambiente como às acções climáticas 
também é traduzida no nível de dotações proposto no programa LIFE+ e nas rubricas 
orçamentais correspondentes.

A Comissão propõe aumentar o nível global de dotações do programa LIFE+ de 306,855 
milhões de euros em 2010 para 333,500 milhões de euros, ou seja, um aumento de 8,68% em 
comparação com os níveis do orçamento de 2010. Isto também representa um aumento de 7,4 
milhões de euros em relação à programação financeira inicial deste programa, o qual a 
Comissão também propõe fazer reflectir nos níveis de dotações para 2012 e 2013.

Este aumento financiará em particular:

- Um aumento do nível de recursos disponíveis para projectos em todos os domínios de 
intervenção, incluindo o domínio climático, na rubrica orçamental 07 03 07 (de 240 
milhões de euros em 2010 para 260,13 milhões de euros no projecto de orçamento para 
2011);

- Um aumento de 60% dos recursos disponíveis para apoiar as medidas empreendidas 
pela Comissão em apoio à política e à legislação no domínio climático (aumento de 7,2 
milhões de euros entre 2010 e 2011);
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- Um nível de apoio contínuo às ONG e medidas de apoio às políticas ambientais, tendo 
em conta os requisitos acrescidos em termos de apoio administrativo à selecção, 
controlo e difusão dos resultados dos projectos de acordo com as recomendações do 
Tribunal de Contas e do Parlamento Europeu no contexto da quitação de 2008 
(promoção da sustentabilidade dos projectos).

Tendo em conta estes elementos, a nomenclatura orçamental adoptada para o projecto de 
orçamento para 2011 tem por base o que se segue no que respeita ao LIFE+:

- O apoio a projectos e ONG permanecerá sob a gestão da DG ENV devido aos requisitos 
da base jurídica (não é possível determinar a priori o montante dos fundos para as 
prioridades relativas às alterações climáticas); - rubricas orçamentais 07 01 04 01 e 07 
03 07;

- As medidas empreendidas pela Comissão em apoio à política ambiental / 
desenvolvimento e aplicação de legislação (incluindo o apoio à selecção, controlo, 
auditoria e avaliação de projectos) também permanecem no capítulo 07 03 – rubricas 
orçamentais 07 01 04 01 e 07 03 07);

- Rubricas orçamentais específicas criadas para o apoio às medidas empreendidas pela 
Comissão em apoio à política em matéria de acção climática /desenvolvimento e 
aplicação de legislação (incluindo sensibilização, publicações e sistemas informáticos – 
DIOC e sistema de seguimento do empobrecimento da camada de ozono) – rubricas 
orçamentais 07 01 04 05 e 07 12 01.

Life +

A decisão da Comissão relativa ao financiamento das despesas cobertas pelo orçamento de 
2010 foi adoptada em Outubro de 2009.

O convite à apresentação de propostas foi publicado em 4 de Maio de 2010 e envolveu um 
montante total de 240.000.000 de euros. O mais tardar até 1 de Setembro de 2010, as 
propostas de projectos devem ser enviadas às autoridades nacionais competentes. 
Subsequentemente, o mais tardar até 4 de Outubro de 2010, as autoridades nacionais enviarão 
as propostas de projectos à Comissão Europeia, a qual verificará o esboço dos projectos em 
confronto com os critérios de elegibilidade do programa LIFE+ e avaliará as propostas com 
base nos critérios de selecção e de adjudicação do programa LIFE+. O anúncio final dos 
projectos seleccionados para financiamento é esperado em Julho/Agosto de 2011 e os 
projectos terão início na melhor das hipóteses em 1 de Setembro de 2011.

O convite à apresentação de propostas está coberto por uma autorização global em 
conformidade com o artigo 76.º do Regulamento Financeiro e o artigo 92.º das Normas de 
Execução no montante correspondente, permitindo assim assinar as convenções de subvenção 
com os beneficiários o mais tardar até ao final de 2011.

Assim, as dotações de autorização de 2010 disponíveis serão utilizadas na íntegra.

Espera-se utilizar integralmente o nível de dotações de pagamento (167 milhões de euros).
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Agência Europeia do Ambiente

É proposto um aumento de 2% (basicamente, o deflator anual) da subvenção à Agência 
Europeia do Ambiente, o qual é acompanhado por:

- Um aumento do quadro de pessoal em um lugar destinado a apoiar o papel da Agência 
no GMES;

- Um reequilíbrio da subvenção a favor dos títulos 1 e 2, tendo em vista apoiar a 
estratégia a médio prazo da Agência de constituição de competências específicas a nível 
interno.

Os resultados da execução orçamental do EEE relativa a 2009 revelam um excedente de 
851 673 euros, que tem sido utilizado pela Comissão Europeia como receitas afectadas para 
estabelecer o projecto de orçamento, tal como solicitado pela autoridade orçamental para as 
agências que não são financiadas por taxas.  

O montante das dotações solicitadas no âmbito do PO de 2011 é, pois, de 35 105 327 euros e 
o montante total da subvenção da UE, tendo em conta as receitas afectadas recuperadas do 
excedente de 2009, ascende a 35 957 000 euros.

Questões ambientais internacionais

Desde 2007, a acção externa no domínio do ambiente é abrangida 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).

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 2011 mantém-se inalterada relativamente aos níveis 
de 2010 (3 000 000 de euros). Em termos de nomenclatura orçamental, faz-se a divisão entre 
os capítulos 07 02 (Questões ambientais internacionais) e o novo capítulo 07 11 (Questões 
globais sobre a acção climática). Este último cobre as contribuições obrigatórias para acordos 
internacionais no domínio do ambiente e das substâncias que empobrecem o ozono 
(UNFCCC e Protocolo de Quioto, Convenção de Viena e Protocolo de Montreal).

De referir que, na sequência do Acordo de Copenhaga, a Comissão propõe agora um aumento 
significativo dos recursos atribuídos ao programa temático sobre ambiente e gestão 
sustentável dos recursos naturais, incluindo a energia (rubrica orçamental 21 04 01), que 
cobre, em particular:

- um montante de 50 milhões de euros destinado a financiar acções de atenuação e 
adaptação nos países em desenvolvimento, em conformidade com o compromisso 
assumido no âmbito do Acordo de Copenhaga;
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- Um montante adicional de 15 milhões de euros destinado a apoiar a Aliança Global 
contra as Alterações Climáticas com os países menos desenvolvidos.

Orçamentos individuais da competência da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar - saúde pública e segurança alimentar

Saúde pública

A Acção da UE no domínio da saúde (17 03 06), dotada de 45,7 milhões de euros em 
dotações de autorização em 2010 e com 47,06 milhões propostos para 2011, visa 
complementar as políticas nacionais e encorajar a cooperação entre Estados-Membros, países 
candidatos à adesão e organizações internacionais.

Os seus três principais objectivos são melhorar a segurança sanitária dos cidadãos, promover 
a saúde e produzir e divulgar informações e conhecimentos sobre a saúde. O ligeiro aumento 
verificado é conforme com a programação financeira.

O montante global de 205,11 milhões de euros previsto para a saúde pública (17 03) 
representa uma redução de 15,77 milhões de euros relativamente ao orçamento de 2010. A 
redução está sobretudo relacionada com a chegada ao fim do regulamento que prevê o 
financiamento do Fundo Comunitário do Tabaco - a campanha de sensibilização contra o 
tabagismo - pelos produtores de tabaco.

Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças

O orçamento do ECDC sofreu um corte de 3,49 milhões de euros por o centro não ter 
utilizado a totalidade das suas dotações nos anos anteriores. As dotações não utilizadas foram 
retomadas pela Comissão Europeia como receitas afectadas ao elaborar o projecto de 
orçamento da Agência.

Agência Europeia de Medicamentos

A contribuição europeia para a AEM ascende a 38,42 milhões de euros, dos quais 5,477 são 
receitas afectadas. Uma vez mais, a Comissão ignora a votação do Parlamento em matéria de 
tratamento das receitas afectadas de agências dependentes da cobrança de taxas.

Ademais, importa referir que em 2011 poderão ser necessárias dotações suplementares para o 
"pacote farmacêutico", actualmente em discussão no Parlamento Europeu e no Conselho.

Segurança dos alimentos para consumo humano e animal e medidas veterinárias

De acordo com a abordagem "desde a exploração agrícola até à mesa" aplicada à segurança 
alimentar animal e humana, esta acção visa propiciar o surgimento de novas melhorias em 
toda a cadeia alimentar. Este sector está totalmente harmonizado a nível da UE. Não obstante, 
são propostos 340,3 milhões de euros no capítulo 17 04 (Segurança dos alimentos para 
consumo humano e animal) em 2011, contra 354,9 milhões em 2010. 
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Esta redução prende-se sobretudo com as medidas de erradicação de doenças animais (15 
milhões de euros) e as acções do Fundo de Emergência (10 milhões de euros). No caso das 
medidas de erradicação de doenças animais, deve-se ao abrandamento das medidas de 
vacinação e de outras medidas contra a febre catarral. A redução das dotações atribuídas aos 
fundos de emergência deve-se à incerteza da execução, na medida em que depende do 
aparecimento de doenças. Em caso de necessidade súbita de dotações suplementares devido 
ao surto de uma doença, as dotações seriam rapidamente disponibilizadas.

Foi proposto um aumento de 4 milhões de euros para novas medidas em matéria de controlo 
dos alimentos para consumo humano e animal, tendente a 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.

No que se refere às intervenções fitossanitárias, foi proposto um ligeiro aumento (0,45 
milhões de euros).  Os recursos suplementares são necessários para permitir à Comissão 
exercer as novas tarefas e obrigações de que está incumbida na sequência da entrada em vigor 
do novo Regulamento 1107/2009 sobre os produtos fitofarmacêuticos. Estas novas tarefas e 
obrigações complementam as medidas administrativas em curso no domínio fitossanitário, 
que, nos anos anteriores, foram financiadas a título desta rubrica.  

Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos

A conclusão da sede definitiva da EFSA está prevista para Março de 2011, pelo que a 
mudança do pessoal da EFSA para as novas instalações deverá ocorrer antes do fim do ano. 
Embora os custos de ocupação do edifício estejam cobertos pelas dotações orçamentais já 
disponibilizadas, foi proposto um montante suplementar de 3,29 milhões de euros para o 
orçamento da EFSA para custear as despesas reais de adaptação das instalações, de gestão da 
transição, de cobertura do duplo aluguer durante um período de transição de três meses, bem 
como para proceder à mudança, criar instalações comuns e adquirir alguns equipamentos 
adicionais. 

Outras rubricas orçamentais que recaem no âmbito de competências da Comissão ENVI

Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA)

No seguimento da proposta de regulamento relativo à colocação no mercado e à utilização de 
produtos biocidas (COM(2009)267), que prevê uma série de tarefas relacionadas com a 
avaliação e a autorização de substâncias activas a partir de 2013 e 2014, a Comissão propõe a 
criação das rubricas orçamentais necessárias para o pagamento de uma subvenção assim que o 
regulamento for aprovado (rubricas orçamentais 07 03 60 01 e 07 03 60 02). No entanto, não 
estão previstas dotações que permitam à Agência efectuar os necessários preparativos para 
levar a cabo as suas novas tarefas até final de 2011 e durante 2012.

Projectos-piloto e acções preparatórias

No âmbito do projecto de orçamento para 2011, a Comissão propõe:
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- A criação de uma nova "Acção preparatória - Um sistema integrado de comunicação e 
de gestão dos riscos relativos à orla costeira" (rubrica orçamental 07 03 13);

- A prossecução da "Acção preparatória - Vigilância Ambiental da Bacia do mar Negro 
e Programa-Quadro Europeu para o desenvolvimento da região do mar Negro" 
(rubrica orçamental 07 02 04).

No âmbito do orçamento de 2010, foram aprovados 9 projectos-piloto e acções preparatórias, 
dos quais 8 são realizados pela DG ENV e 1 pela DG SANCO.
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