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 PROCESSO 

Na sua reunião de 27 de Julho de 2004, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar designou Jutta D. Haug relatora de parecer. 

Nas suas reuniões de 2 e 27 de Setembro de 2004, a comissão procedeu à apreciação do 
projecto de parecer. 

Na última reunião, a comissão aprovou as conclusões que seguidamente se expõem 
por…votos a favor, …contra e …abstenções/por unanimidade. 

Encontravam-se presentes no momento da votação: Karl-Heinz Florenz (presidente), 
Johannes Blokland, Satu Maijastiina Hassi e Georgs Andrejevs (vice-presidentes), Jutta D. 
Haug (relatora de parecer), e ... . 
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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

Antecedentes 
 
A Comissão adoptou o Anteprojecto de Orçamento (APO) para 2005 e para a União Europeia 
composta por vinte e cinco Estados-Membros em 28 de Abril de 2004. O APO observa as 
prioridades políticas que foram definidas no âmbito da Estratégia Política Anual (EPA), as 
quais foram, sobretudo, decididas e adoptadas pelo Parlamento.  
 
As dotações propostas para a UE composta por vinte e cinco Estados-Membros elevam-se a 
117,2 mil milhões de euros em dotações de autorização (ou seja, um aumento de 5,2% em 
relação ao ano de 2004) e 109,5 mil milhões de euros em dotações de pagamento (+ 9,8% do 
que em 2004). Os pagamentos representam 1,03% do RNB comunitário, o que deixa uma 
certa margem (4,7 mil milhões de euros) relativamente ao limite máximo das Perspectivas 
Financeiras. 
 
O APO afecta recursos às prioridades políticas da UE, ou seja, garantir o sucesso do 
alargamento, melhorar a competitividade e reforçar a coesão, melhorar a segurança e a 
cidadania europeia e assumir novas responsabilidades em relação a países terceiros, e 
nomeadamente, às regiões limítrofes.   
 

Situação de cada categoria de despesas 
 
A situação de cada uma das categorias de despesas encontra-se discriminada mais abaixo. Os 
valores inscritos em cada categoria são os seguintes (nomenclatura OBA, 2004: (UE-25): 
 

          Em milhões de euros 

 
Orçamento 2004 APO 2005 

(Comissão) 1 
PO 2005 
(Conselho)2 

Agricultura 
46.781 50.675 

(+8.3%) 
49.675 

Acções estruturais 41.035 42.378 
(+3.3%) 

42.378 

Políticas internas   8.705   8.958 
(+2.9%) 

  8.903 

Acções externas   5.176   5.234 
(+1.1%) 

  5.104 

Despesas 
administrativas 

  6.121   6.360 
(+3.9%) 

  6.308 

Reservas e dotações    0.442    0.446 
(+0.9%) 

  0.446 

Estratégia de   1.733   1.856   1.856 
                                                 
1 Alteração do orçamento de 2004 
2 Alterações do COREPER ao APO de 2005 
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pré-adesão (+7.1%) 
Indemnizações 1.410   1.305 

(-7.4%) 
  1.305 

TOTAL 111.404 117.214 
(+5.2%) 

115.977 

 
 
Política em matéria de ambiente e de saúde pública 
 
O orçamento proposto para o ambiente para o exercício 2005 é inferior ao do exercício de 
2004. As dotações de autorização ascendem a 250.537 milhões de euros, ou seja, menos 6,2% 
do que no exercício anterior. Esta redução deve-se, essencialmente, a uma diminuição das 
despesas afectadas ao programa LIFE, que será prorrogado até 2005-2006. Nos termos do 
acordo celebrado entre o Parlamento e o Conselho relativo a esta prorrogação, o montante 
total atribuído às três vertentes do programa (Natureza, Ambiente, Países Terceiros) ascenderá 
a 150 milhões de euros em 2005, contra 167,7 milhões de euros em 2004. Além disso, o 
programa Urban expirará em 2004. A Comissão propõe um aumento das dotações destinadas 
à promoção das ONG no domínio do ambiente (+ 0,8 milhões de euros), à protecção civil (+ 
1,0 milhão de euros) e à poluição marinha (+ 2 milhões de euros).   
 
No que toca à aplicação da política ambiental e ao desenvolvimento de novas iniciativas 
políticas, verifica-se um ligeiro aumento do montante agregado (23,5 milhões de euros, face 
aos 22,2 milhões de euros em 2004). A proposta da Comissão assinala igualmente uma 
viragem entre os dois elementos, nomeadamente, através de um acréscimo do financiamento 
previsto para a implementação e da sua ligeira diminuição no que toca à concepção de novas 
iniciativas políticas. 
 
As despesas em matéria de saúde pública repartem-se entre o Programa em matéria de Saúde 
Pública (58,9 milhões de euros no total), o Fundo Comunitário do Tabaco (14,4 milhões de 
euros) e o novo Centro Europeu para a Prevenção e o Controlo das Doenças (ver infra).  
 
As dotações afectadas ao Programa em matéria de Saúde Pública cobrem as despesas de 
funcionamento (51,3 milhões de euros) e as despesas administrativas (7,6 milhões de euros). 
A maior parte destas últimas (4,6 milhões de euros) será transferida para nova Agência de 
Execução, assim que esta for fundada.  
 
O Fundo do Tabaco é gerido conjuntamente pela DG SANCO e pela DG AGRI. O seu 
financiamento é feito a partir da retenção de uma percentagem do prémio pago aos produtores 
de tabaco para as colheitas do ano n-1, nos termos do Regulamento 2182/2002. Para o 
exercício de 2005, o montante total ascenderá a 28,8 milhões de euros, calculado com base 
numa percentagem de retenção de 3%. 
 
As agências: AEA, EMEA, AESA e CEPCD 
 
As subvenções propostas para a Agência Europeia do Ambiente ascendem a 26,9 milhões de 
euros, ou seja menos 0,3 milhões de euros em comparação com o exercício actual. Uma parte 
deste montante, ou seja, 14 milhões de euros, será consagrada às despesas administrativas e o 
restante, 12,9 milhões de euros, destina-se a cobrir as despesas de funcionamento. 
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A Comissão propõe um ligeiro aumento das dotações afectadas às despesas administrativas da 
Agência Europeia para a Avaliação dos Medicamentos (EMEA) comparativamente ao 
exercício anterior, sem, no entanto, aumentar as despesas de funcionamento. As subvenções 
europeias ascenderão, deste modo, a um total de 25,4 milhões de euros. Paralelamente, as 
subvenções destinadas à isenção de taxas dos medicamentos órfãos passarão de 0,2 milhões 
de euros para 3,7 milhões de euros.  
 
A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) passará, no próximo 
Outono, a exercer as suas actividades em Parma, onde tem a sua sede permanente. A mudança 
deverá estar concluída daqui a um ano. A Comissão propõe um orçamento de 36,7 milhões de 
euros, dos quais 13,9 milhões de euros se destinam às despesas de funcionamento e 22,8 
milhões de euros às despesas administrativas. Parte das dotações afectadas às despesas 
administrativas destinam-se a financiar a transferência de Bruxelas para Parma. O aumento 
das dotações em relação ao exercício de 2004 resulta das necessidades operacionais definidas 
no programa de trabalho da AESA e permite completar o reforço destes serviços compostos 
por peritos científicos internos. Uma parte do aumento deve-se à atribuição de novas tarefas à 
AESA, para além das previstas inicialmente. Estas tarefas incluem, designadamente, o 
desenvolvimento de perfis nutricionais e a reavaliação dos aditivos alimentares utilizados.  
 
O Regulamento que cria o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças foi adoptado 
na Primavera de 2004. Os trabalhos preparatórios para a criação do Centro encontram-se, 
actualmente, em curso. O Centro iniciará as suas actividades em Estocolmo, em 2005, e está 
prevista uma dotação orçamental de 4,8 milhões de euros para o primeiro ano.   
 
Produtos químicos 
 
A responsabilidade pelos trabalhos preparatórios relativos ao sistema REACH foi atribuída à 
DG ENTR. Foi criada uma rubrica orçamental (02 04 04, p.m.), embora as dotações previstas 
para a fase transitória se encontrem inscritas na rubrica 02 04 01 ("Funcionamento e 
desenvolvimento do mercado interno"). 
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SUGESTÕES 

A Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão 
dos Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar os seguintes elementos 
na proposta de resolução que aprovar: 

1 Sublinha que as políticas agrícolas e estruturais têm importantes consequências para o 
ambiente e que, após o alargamento, urge, mais do que nunca, tornar as políticas 
comunitárias mais ecológicas através de uma avaliação meticulosa, com base num método 
fiável, do impacto das diferentes políticas no ambiente;  

2 Manifesta-se preocupado com o baixo número de funcionários da DG Ambiente que 
tratam de processos por infracção, nomeadamente porque os processos por infracção 
relativos ao ambiente representam  seguramente quase metade de todos os processos por 
infracção pendentes na UE, e solicita à Comissão que aumente de forma significativa o 
número de funcionários neste sector, em conformidade com a prioridade dada ao 
crescimento sustentável na sua Estratégia Política Anual e com a sua missão de guardiã 
dos Tratados, que a torna responsável pela implementação dos regulamentos e directivas 
da UE em matéria de ambiente; 

3 Insta a Comissão a afectar recursos humanos suficientes, a fim de garantir que os 
programas e as políticas no domínio do ambiente possam ser levados a efeito tanto nos 
novos como nos antigos Estados-Membros; apoia a abordagem estratégica que consiste 
em dar uma maior ênfase à aplicação das disposições do que à introdução de novas 
iniciativas políticas; 

4 Interroga-se se é judicioso que as medidas preparatórias relativas à agência responsável 
pelo sistema REACH sejam da responsabilidade da DG Empresa. Conta, em todo caso, 
com uma boa cooperação entre a DG Empresa e a DG Ambiente. Solicita à Comissão que 
transmita regularmente à Comissão do Ambiente relatórios intercalares sobre a 
cooperação entre estas duas DG e sobre os trabalhos preparatórios relativos à criação da 
Agência;  

5 Toma conhecimento e aceita as limitações do orçamento para 2005 e apoia, em grande 
parte, o Anteprojecto de Orçamento da Comissão. 
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