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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. Manifesta a sua satisfação quanto à execução global pela Comissão das rubricas 
orçamentais relativas ao ambiente, à ação no domínio do clima, à saúde pública e à 
segurança alimentar em 2018;

2. Congratula-se com o trabalho levado a cabo pelas cinco agências descentralizadas que 
se encontram no seu âmbito de competências e que exercem funções técnicas, 
científicas ou administrativas que ajudam as instituições da União a elaborar e a 
executar as políticas no domínio do ambiente, do clima, da saúde pública e da segurança 
alimentar, bem como com a forma como os seus orçamentos são executados;

3. Observa que o Tribunal de Contas («o Tribunal»), no seu relatório anual sobre a 
execução do orçamento relativo ao exercício de 2018, continuou a encontrar um nível 
significativo de erros nos domínios de despesa do desenvolvimento rural, das medidas 
de mercado do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), das pescas, do ambiente 
e da ação climática, recordou que as despesas nestes domínios estão sujeitas a condições 
de elegibilidade complexas e chamou a atenção para o tipo de erros que podem ocorrer, 
tais como beneficiários não elegíveis, atividades ou custos declarados; assinala que 6 
das 251 operações da amostra utilizada para estimar o nível de erros no domínio dos 
«recursos naturais» (2,4 %) dizem respeito ao ambiente, à ação climática e às pescas; 
regista que o Tribunal não fez uma estimativa do nível global de erro no que se refere à 
categoria 3, que inclui as despesas com a saúde e a segurança dos géneros alimentícios e 
dos alimentos para animais;

Ambiente e ação climática

4. Destaca que, em 2018, a DG ENV tinha 456 efetivos e o seu orçamento ascendia a 
469,02 milhões de EUR;

5. Assinala que as taxas de execução das dotações de autorização e de pagamento 
atingiram, respetivamente, 99,8 % e 97,7 % em 2018;

6. Salienta que a percentagem de pagamentos que excederam os prazos legais atingiu 
8,20 % dos pagamentos executados pela DG ENV em 2018 (5,85 % em 2017, 3,92 % 
em 2016); lamenta, em particular, que os atrasos de pagamento no âmbito do Programa 
LIFE tenham atingido níveis mais elevados em 2018 (10,3 % em comparação com 
5,8 % em 2017 e 3,9 % em 2016);

7. Regista que, em 2018, a DG ENV apresentou, no seu relatório anual de atividades 
(RAA), uma taxa de erro residual média de 0,09 %, não excedendo o limiar de 
materialidade de 2 %;

8. Observa que a DG ENV sublinhou no seu RAA que os termos da decisão de 
externalização tendo em vista a cooperação com a Agência de Execução para as 
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Pequenas e Médias Empresas (EASME) relativa ao pessoal levam a que a situação do 
pessoal na DG ENV seja muito delicada no que respeita às atividades relacionadas com 
o Programa LIFE, o que poderá exigir uma revisão mais aprofundada dos métodos e do 
regime de trabalho no seio da DG;

9. Salienta que, em 2018, a DG CLIMA geriu 131,9 milhões de EUR no âmbito do título 
«Ação climática» do orçamento da União e contava com 200 efetivos; assinala que as 
taxas de execução das dotações de autorização e de pagamento atingiram, 
respetivamente, 99,77 % e 92,04 % no âmbito desse título;

10. Congratula-se com o facto de, em 2018, apenas 0,93 % de todos os pagamentos da DG 
CLIMA terem sido efetuados após os prazos legais (3,9 % em 2017);

11. Realça que a DG CLIMA e a DG BUDG controlam o objetivo de 20 % relativo à 
integração da luta contra as alterações climáticas no Quadro Financeiro Plurianual 
(QFP) e que a DG CLIMA apoia outras DG na integração das considerações climáticas 
nas suas atividades; congratula-se com o facto de, em 2018, 20,1 % do orçamento da 
União ter sido gasto em atividades relacionadas com o clima, mas lamenta que, no 
início de 2019, as estimativas ainda apontassem para uma tendência do orçamento da 
União no sentido de serem atingidos apenas 19,7 % no período do atual QFP;

12. Solicita à Comissão que forneça todos os anos ao Parlamento Europeu um relatório 
sobre a contribuição de cada rubrica orçamental para o objetivo de integração das 
questões climáticas, a fim de facilitar o seu acompanhamento;

13. Manifesta profunda preocupação com o facto de a reserva por motivos jurídicos, 
financeiros, institucionais e de reputação relacionada com os significativos riscos de 
segurança identificados na manutenção e no funcionamento do sistema de registo do 
Sistema de Comércio de Licenças de Emissão da União Europeia (CELE), tal como 
referido nos RAA desde 2010 e confirmado pelo exercício de avaliação de riscos de 
2018, ser repetida no relatório anual de atividades da DG CLIMA de 2018; lamenta a 
duração anormal desta reserva; solicita à Comissão que resolva rapidamente esta 
situação;

Saúde pública, segurança alimentar, saúde e bem-estar animal e fitossanidade

14. Observa que, em 2018, a DG SANTE executou um orçamento de 484,9 milhões de 
euros nos seus domínios de intervenção;

15. Destaca que, no domínio da saúde pública, os contratos públicos são o instrumento de 
gestão financeira mais importante e que, em 2018, as dotações de autorização e de 
pagamento foram integralmente consumidas; salienta que, no domínio da segurança dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para animais, o orçamento é executado em grande 
medida através de subvenções diretas aos Estados-Membros e que as taxas de execução 
das autorizações e dos pagamentos atingiram, respetivamente, 99,0 % e 98,6 %;

16. Regista que, em 2018, a DG SANTE apresentou no seu RAA uma taxa de erro residual 
média de 1,9 %, não excedendo o limiar de materialidade de 2 %;

17. Regista com preocupação que a proporção dos pagamentos relacionados com a gestão 
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das subvenções efetuada atempadamente pela DG SANTE desceu de 97 % para 83 % 
entre 2016 e 2018;

18. Realça que, em 2018, a DG SANTE contou com 778 efetivos (780 em 2017);

19. Destaca os desafios identificados pela DG SANTE no seu RAA no tocante à execução 
do Terceiro Programa da União no domínio da Saúde 2014-2020 («Programa Saúde»); 
observa que esses desafios estão relacionados com o atual mecanismo de financiamento 
do Programa Saúde, que só permite o financiamento orientado para os projetos e pode 
ter um impacto negativo na sustentabilidade a longo prazo das ações empreendidas, e 
com a complexidade de alguns mecanismos do Programa Saúde, como as ações 
conjuntas realizadas com os Estados-Membros, o que implica que o tempo decorrido 
entre o planeamento inicial da atividade e o seu lançamento real pode ser longo;

20. Salienta os desafios identificados pela DG SANTE no seu RAA no que respeita à 
execução do Quadro Financeiro Comum (QFC) 2014-2020 no domínio da cadeia 
alimentar, como a falta de acesso a um mecanismo de reserva de crise e a ausência de 
um método de avaliação estabelecido para os animais, as plantas e os produtos que 
necessitam de ser destruídos no decurso de medidas de contenção de doenças;

21. Considera, com base nos dados disponíveis e no relatório de execução, que pode ser 
concedida quitação à Comissão pela execução das despesas nos domínios da política 
ambiental e climática, da saúde pública e da segurança alimentar relativas ao exercício 
de 2018.


