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BREVE JUSTIFICAÇÃO 

No quadro das actuais perspectivas financeiras (2000-2006), o volume de despesas nos 
domínios ambientais, da saúde pública e da segurança alimentar corresponde, 
aproximadamente, a 0,7 por cento do montante global de despesas da UE. A proposta da 
Comissão relativa às novas perspectivas financeiras (2007-2013) prevê um ligeiro aumento 
deste valor percentual. Além disso, estima-se que alguns objectivos de políticas sejam 
concretizados mediante a incorporação de requisitos ambientais e de saúde pública noutros 
domínios políticos. Tal incluiria igualmente a utilização dos recursos destes domínios 
políticos, nomeadamente os fundos estruturais, os programas de investigação e os fundos para 
o desenvolvimento rural. Estes recursos têm bastante maior dimensão do que os recursos 
directamente afectados ao ambiente, à saúde pública e à segurança alimentar. No entanto, 
convém lembrar que tal significa que as medidas em matéria de ambiente terão de concorrer 
simultaneamente com outras acções, como as medidas em matéria de política de emprego, 
com vista à obtenção de financiamento proveniente dos mesmos fundos a nível nacional e 
regional. Por isso, continua a colocar-se a questão fundamental: serão os recursos propostos 
nas novas perspectivas financeiras suficientes para responder a todos os desafios previsíveis, 
incluindo futuros alargamentos? 

A situação actual 

No domínio ambiental, as despesas encontram-se actualmente repartidas por seis programas 
plurianuais, a Agência Europeia do Ambiente e as rubricas orçamentais que abrangem a 
actividade da Comissão (sensibilização, implementação e elaboração de nova legislação). 

O programa LIFE Ambiente financia projectos de demonstração e projectos-piloto que visam 
desenvolver novas abordagens e métodos de protecção ambiental. O programa LIFE 
Natureza financia a execução da política comunitária de conservação ambiental, e o 
programa LIFE Países Terceiros concede financiamento à criação de capacidades e à 
promoção do desenvolvimento sustentável em países terceiros. 

Os restantes programas no domínio ambiental têm uma dimensão substancialmente menor. O 
quadro comunitário de cooperação para a promoção do desenvolvimento urbano sustentável 
concede apoio financeiro e técnico às redes de autoridades locais. O Programa Comunitário 
de Acção para a promoção das organizações não-governamentais (ONG) concede auxílio 
financeiro às ONG que contribuem para o desenvolvimento e a execução da política e da 
legislação comunitária em matéria de ambiente. O programa "Forest Focus" inclui a 
monitorização e a protecção das florestas contra a poluição atmosférica e os incêndios. O 
quadro de cooperação comunitária no domínio da poluição marinha financia os actuais 
instrumentos de protecção marinha e costeira. O programa de acção e o Mecanismo 
Comunitário de Protecção Civil auxiliam e complementam os esforços dos Estados-Membros 
com vista à defesa dos cidadãos, do ambiente e da propriedade, em caso de catástrofe natural 
ou tecnológica. 
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No domínio da saúde pública, desde 2003 que os recursos financeiros foram congregados 
num único instrumento. O actual Programa de Saúde Pública continuará em vigor até 2008, 
mas poderá ser revisto para acolher as implicações decorrentes das novas perspectivas 
financeiras. O actual programa visa melhorar a informação e os conhecimentos no domínio da 
saúde e a capacidade de resposta imediata a ameaças à saúde das populações. 

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), recentemente criado, estará 
a funcionar em pleno dentro de dois anos. A sua principal função consiste na identificação e 
na recolha de informações, bem como na avaliação das ameaças emergentes para a saúde 
humana, resultantes de doenças contagiosas. 

Actualmente, não existe um programa específico em matéria de segurança alimentar, 
verificando-se uma incidência na legislação e na avaliação dos riscos, que é executada pela 
Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA). 

O futuro - as Perspectivas Financeiras 2007-2013 

No entender da Comissão do Ambiente, a proposta relativa às novas perspectivas financeiras 
contém uma série de questões importantes. Reorganiza a estrutura das rubricas, dá relevo à 
abordagem europeia e procura sinergias entre os domínios políticos. 

O domínio do ambiente está incluído na Catergoria 2, juntamente com a agricultura e as 
pescas. Por princípio, é desejável que a agricultura, as pescas, a segurança ambiental e 
alimentar (medidas veterinárias e fitossanitárias) sejam inscritas numa única categoria, a de 
"Preservação e gestão de recursos naturais". Ainda que assentando predominantemente na 
incorporação de acções em matéria de ambiente noutros domínios políticos, a proposta da 
Comissão mantém um instrumento distinto para acções de natureza exclusivamente 
ambiental. O programa LIFE + deverá substituir todos os programas actuais (excluindo o 
domínio da protecção civil) e contribuir para o desenvolvimento, a implementação, a 
monitorização e a avaliação da política e da legislação comunitária em matéria de ambiente 
durante todo o seu período de execução. O programa LIFE + financiará ainda as actividades 
ao abrigo da rede NATURA 2000 nos casos em que o financiamento proveniente de outras 
fontes, como as de desenvolvimento rural ou os fundos estruturais, não possa ser accionado. 

O programa no domínio da Protecção Civil continuará a ser financiado separadamente, 
incluindo-se na Categoria 3 ("Cidadania, liberdade, segurança e justiça"), ao abrigo de um 
instrumento específico de solidariedade e de reacção imediata. Poderá ser parte integrante do 
plano de preparação global visando impedir e/ou minimizar as consequências de grandes 
catástrofes. 

No futuro, todas as actuais acções externas da UE serão financiadas ao abrigo da Categoria 4 
relativa às acções externas ("A UE enquanto parceiro mundial"). 
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A saúde pública e a segurança alimentar são abrangidas pela Categoria 3, juntamente com a 
justiça, os assuntos internos e a cultura. Será criado um novo programa em matéria de saúde 
pública com uma dotação orçamental substancialmente maior do que na actualidade, no 
intuito de dar resposta ao excesso de procura e ao impacte do alargamento, e ainda para 
permitir alargar o âmbito de aplicação do programa. No domínio da segurança alimentar, 
estão a ser elaboradas novas medidas, tais como a criação de um mecanismo relativo à 
segurança alimentar e da alimentação, um sistema destinado a melhorar o controlo das 
importações de países terceiros e o prolongamento do actual sistema de alerta imediato a 
países terceiros. Estas medidas serão abrangidas pela Categoria 2 (FEOGA). 
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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão 
Temporária sobre os Desafios Políticos e os Recursos Orçamentais da União Alargada para o 
Período de 2007-2013, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

1. Congratula-se com a proposta da Comissão relativa às novas Perspectivas Financeiras e 
com o objectivo de tirar pleno partido da UE, aumentando a eficácia, a eficiência, a 
transparência e a sinergia das políticas comunitárias; 

2. Considera que o ambiente, a saúde pública e a segurança alimentar não são meramente 
domínios políticos próximos dos interesses dos cidadãos no seu dia-a-dia, mas também 
factores que contribuem para a concretização dos objectivos de Lisboa e de Gotemburgo; 
por conseguinte, salienta que os aspectos e os impactes em matéria ambiental devem ser 
plenamente considerados no financiamento das políticas abrangidas pela Categoria 1, 
"Desenvolvimento sustentável", embora o domínio específico da política ambiental seja 
abrangido pela Categoria 2, "Gestão sustentável e protecção de recursos naturais"; 

3. Manifesta o seu forte apoio à incorporação das políticas ambientais e de saúde pública 
noutros domínios políticos, mas salienta que tal não deverá servir de pretexto para reduzir 
o financiamento dos programas específicos necessários nos domínios do ambiente e da 
saúde; 

4. Subscreve a criação de um instrumento financeiro único para o ambiente (LIFE+), mas 
solicita uma avaliação cuidada das futuras necessidades financeiras; chama a atenção para 
o número crescente de compromissos assumidos pela União Europeia no domínio do 
ambiente; por conseguinte, insta a Comissão a garantir o suficiente financiamento da 
cooperação internacional e a apoiar os países terceiros no domínio do ambiente, no âmbito 
dos instrumentos destinados a acções externas; 

5. Manifesta preocupação quanto aos planos de financiamento da rede Natura 2000, quase 
exclusivamente através de fundos estruturais e de desenvolvimento regional, porque tal 
remeterá para os Estados-Membros as decisões finais sobre o financiamento individual 
das redes; receia que a presente proposta, a menos que acompanhada de uma afectação de 
recursos eficaz, dê origem a um sub-financiamento dos domínios da rede Natura; solicita 
um instrumento financeiro independente para a rede Natura 2000 ou um aumento 
substancial da dotação orçamental do instrumento LIFE+, incluindo um fundo dedicado à 
biodiversidade, de modo a abrir caminho à concretização dos objectivos da rede Natura 
2000; 

6. Apoia a ideia da criação de um programa de acção complementar destinado a promover e 
a financiar as tecnologias ambientais no sentido de melhorar a inovação, em conformidade 
com a estratégia de Lisboa e de Gotemburgo; 

7. Saúda os planos de reforço do financiamento do programa de acção comunitária no 
domínio da saúde pública, no intuito de possibilitar uma melhor abordagem das 
preocupações e dos desejos dos cidadãos e de criar uma margem para futuros 
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alargamentos a países onde o flagelo no domínio da saúde é mais premente do que nos 
actuais Estados-Membros; 

8. Considera a segurança alimentar uma área prioritária em que as medidas eficazes e a 
cooperação a nível comunitário podem criar uma real mais-valia; solicita financiamento 
adequado para as medidas destinadas a melhorar a segurança alimentar e dos produtos 
alimentares, nomeadamente, a cooperação veterinária visando impedir e combater as 
doenças animais, o controlo adequado das importações de países terceiros em termos 
quantitativos e qualitativos e a exportação do actual sistema de alerta imediato para países 
terceiros; 

9. Subscreve a intenção de conjugar recursos e competências a nível comunitário com vista a 
uma real optimização daqueles, por exemplo, nos planos de prevenção e de preparação 
para fazer face a situações de crise; sugere que o novo instrumento de solidariedade e de 
reacção imediata abranja as catástrofes naturais, como as inundações, bem como a 
prevenção e a minimização dos efeitos do bioterrorismo; 

10. Observa que a prova da validade de toda a legislação comunitária se encontra na sua 
execução; solicita os recursos adequados para medidas destinadas a melhorar a correcta 
execução das políticas comunitárias.



 

PA\546019PT.doc  PE 349.894v01-00 

PT PT 

 
- ANEXO I  

Correspondência entre as perspectivas financeiras actuais e a nova estrutura proposta 
para as perspectivas financeiras 2007-2013 * 

 
NOVAS RUBRICAS DE DESPESA ** Estrutura OBA 

orçamento 2004  
Rubricas das 
PF actuais**

1. CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL (1) (3) 
 1.a. Competitividade para o crescimento e o emprego   
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (excl. cultura) 15 (Educação e Cultura) 3 
INVESTIGAÇÃO (incluindo investigação de ENTR, TREN e FISH) 08 (Investigação) e 10 

(Investigação Directa) 
investigação de 02 (Empresa), 
06 (Energia e Transportes) e 11 
(Pesca) 

3 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (excl. eRTE) 09 (Sociedade da Informação) 3 
EMPRESA (excluindo investigação) 02 (Empresa) excl. investigação 3 
MERCADO INTERNO 12 (Mercado Interno) 3 
CONCORRÊNCIA 03 (Concorrência) 3 
ASSUNTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS (excl. reserva para garantia 
de empréstimos e assistência macrofinanceira) 

01 (Assuntos Económicos e 
Financeiros) 

3 

FISCALIDADE E UNIÃO ADUANEIRA 14 (Fiscalidade e União 
Aduaneira) 

3 

ESTATÍSTICAS 29 (Estatísticas) 3 
ENERGIA E TRANSPORTES (excl. investigação) 06 (Energia e Transportes) excl. 

investigação 
3 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO (excl. investigação) 09 (Sociedade da Informação) 3 
EMPREGO E ASSUNTOS SOCIAIS (despesa coberta pela actual rubrica 3 
"políticas internas") 

04 (Emprego e Assuntos 
Sociais) 

3 

Outros (a) 20 (Comércio), 24 (Luta contra 
a Fraude) e 25 (Coordenação 
das políticas da Comissão e 
aconselhamento jurídico) 

3 

 1. b. Coesão para o crescimento e o emprego   
POLÍTICA REGIONAL - FEDER, interreg 13 (Política Regional) 2 
POLÍTICA REGIONAL - Fundo de Coesão 13 04 (Fundo de Coesão) 2 
EMPREGO E ASSUNTOS SOCIAIS 04 (Emprego e Assuntos 

Sociais) 
2 

AGRICULTURA (parte do LEADER) 05 04 (Desenvolvimento Rural) 2 
   
 2. GESTÃO SUSTENTÁVEL E PROTECÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS 

  

AMBIENTE (excl. dimensão externa) 07 (Ambiente) 3 
AGRICULTURA - incl. medidas cobertas pela actual rubrica 3 e o 
desenvolvimento rural 

05 (Agricultura)  

dos quais (despesas operacionais exclusivamente): 'medidas de mercado' 05 1a 
"desenvolvimento rural"  05 1b 
"desenvolvimento rural + parte do LEADER"  05 2 
"silvicultura" e "controlos e inspecções" 05 3 
SAÚDE E PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR (saúde animal, bem-estar 
animal e medidas fitossanitárias) 

17 04 (Segurança dos alimentos, 
saúde animal, bem-estar animal 
e medidas fitossanitárias) 

1a 

PESCA (excl. investigação) 11 (Pesca) excl. investigação  
dos quais (despesas operacionais exclusivamente): 'medidas de mercado' 11 1a 
"intervenções estruturais" 11 2 
"governação" e "controlos e inspecções" 11 3 
"pesca internacional" 11 4 
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NOVAS RUBRICAS DE DESPESA ** Estrutura OBA 

orçamento 2004  
Rubricas das 
PF actuais**

 3. CIDADANIA, LIBERDADE, SEGURANÇA E JUSTIÇA  3 
CULTURA 15 (Educação e Cultura) 3 
EMPREGO E ASSUNTOS SOCIAIS - combate à discriminação e 
igualdade dos géneros 

04 04 (Promoção de uma sociedade 
integradora) 

3 

JUSTIÇA E ASSUNTOS INTERNOS 18 (Espaço de Liberdade, 
Segurança e Justiça) 

3 

SAÚDE E PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES (excl. saúde animal, 
bem-estar animal e medidas fitossanitárias) 

17 (Saúde e Protecção dos 
Consumidores) (excl. 17 04 
(Segurança dos alimentos, saúde 
animal, bem-estar animal e medidas 
fitossanitárias)) 

3 

IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 16 (Imprensa e Comunicação) 3 
ALARGAMENTO -Instrumento de transição (reforço das instituições) 22 03 Instrumento de transição para 

medidas de reforço institucional 
após a adesão 

3 

FUNDO DE SOLIDARIEDADE (p.m.)   
4. A UE ENQUANTO PARCEIRO MUNDIAL   
RELAÇÕES EXTERNAS  19 (Relações Externas)  
dos quais (despesas operacionais exclusivamente): "relações externas" 19 4 
"ajuda às vítimas de violações dos direitos humanos" 19 3 
AGRICULTURA (SAPARD) 05 4 
POLÍTICA REGIONAL (ISPA) 13 7 
COMÉRCIO 20 4 
DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO COM OS PAÍSES ACP 21 4 
ALARGAMENTO (excl. instrumento de transição) 22 excl. 22 03 7 
AJUDA HUMANITÁRIA 23 4 
FUNDO EUROPEU DE DESENVOLVIMENTO (Fora do orçamento da 
UE em 2004) 

[21]  

ECFIN- Reserva para garantia de empréstimos 01 04 01 13 6 
ECFIN - Assistência macrofinanceira 01 4 
RESERVA - Reserva para ajudas de emergência 31 6 
Outros (b) 06, 07, 14 e 15 4 
5. ADMINISTRAÇÃO **   
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - outras instituições  5 
Pensões 30 5 
Escolas Europeias 26 01 50 5 
TOTAL (incl. compensação) 31 domínios de intervenção  
TOTAL COMISSÃO   
   
Compensação  8 
* A nova estrutura mencionada no presente quadro corresponde à proposta pela Comissão na sua comunicação de 10 
de Fevereiro de 2004, COM(2004)101 final. 
* * Na estrutura das PF actuais, as despesas administrativas da Comissão são incluídas à parte na rubrica 5 juntamente 
com as das demais instituições. Tal como é proposto na comunicação COM(2004) 101 final, as despesas 
administrativas da Comissão serão incluídas no domínio de intervenção pertinente. Neste quadro, as despesas 
administrativas da Comissão cobertas pela rubrica 5 (2 846 469 262 €) são afectadas por domínio de intervenção de 
acordo com a nova abordagem proposta. As despesas administrativas relativas aos serviços administrativos 
"horizontais" da Comissão (Auditoria, Administração, Orçamento, Coordenação Política) foram afectadas 
proporcionalmente às despesas administrativas directamente ligadas a cada um dos restantes domínios de intervenção 
com base no APO 2004. O domínio de intervenção PENSÕES constitui uma excepção e (juntamente com a despesa 
das Escolas Europeias) permanece na rubrica redefinida "Administração" . 
(a) Inclui as acções específicas relacionadas com o combate à fraude, o comércio, os contratos públicos e o Prince 
(informação sobre o futuro da Europa). 
(b) Inclui a dimensão externa das políticas internas (educação, ambiente, fiscalidade e união aduaneira, energia e 
transportes, justiça e assuntos internos). 
Fonte: Documento de Trabalho n° 2 sobre as Perspectivas Financeiras, elaborado pelo deputado Böge, de 21 de Outubro de 
2004 (DT\545322PT, PE 349.838). 
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