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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. Considera globalmente satisfatórias as taxas de execução das rubricas orçamentais relativas 
ao ambiente, à saúde pública e à segurança dos alimentos;

2. Insta a Comissão a desenvolver mais a assistência prestada aos candidatos no contexto de 
programas plurianuais; congratula-se com os esforços envidados no sentido de uma melhor 
focalização dos concursos e de prestar mais assistência aos candidatos, a fim de evitar a 
apresentação de projectos claramente não elegíveis para financiamento ou de má 
qualidade, embora considere que ainda é necessário trabalhar para se alcançar uma 
situação satisfatória;

3. Nota que as taxas de pagamento nos domínios do ambiente e das políticas de saúde e de 
segurança dos alimentos são inferiores a 80%; reconhece as dificuldades na programação 
das necessidades em matéria de dotações para pagamentos, uma vez que a apresentação de 
facturas por parte dos beneficiários e contratantes escapa, em larga medida, ao controlo da 
Comissão; solicita, contudo, à Comissão que examine atentamente os seus próprios 
procedimentos, a fim de verificar se é possível melhorar a execução das dotações para 
pagamentos;

4. Salienta que a observância das disposições administrativas e financeiras do Regulamento 
Financeiro não deve provocar atrasos desnecessários na concessão de subvenções ou na 
selecção dos projectos a financiar;

5. Com base nos dados disponíveis, considera que pode ser dada quitação à Comissão 
relativamente às despesas nos domínios da política ambiental, da saúde pública e da 
segurança alimentar.
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O presente parecer examina a execução do orçamento nos domínios do ambiente, da saúde 
pública e da segurança alimentar no exercício de 2004.

AMBIENTE

As taxas de execução das dotações para autorizações das rubricas orçamentais respeitantes ao 
ambiente foram muito boas no que se refere às políticas internas, com um nível médio de 
96%. Tal ficou a dever-se, em larga medida, às elevadas taxas de autorizações do mecanismo 
Forest Focus e do programa LIFE, que representam mais de 2/3 do orçamento para este 
domínio. Estas taxas de autorizações situaram-se entre os 97% e os 99%. As taxas de 
autorizações de três programas de muito menor dimensão – protecção civil, desenvolvimento 
urbano e poluição marinha – foram bastante baixas, de 75%, 72% e 57%, respectivamente.
Estes programas têm um carácter muito específico, pelo que o número de candidatos elegíveis 
é limitado. Em alguns casos, as contribuições finais necessárias para os projectos foram 
inferiores às inicialmente estimadas. Em 2004, a taxa de execução da vertente de política 
externa do Programa LIFE foi relativamente baixa, de 73%, devido à má qualidade dos 
projectos candidatos. Os esforços da Comissão no sentido de melhorar os concursos e de lhes 
assegurar uma maior divulgação não deram os frutos esperados.

As taxas de execução das rubricas orçamentais da competência da DG Ambiente relativas à 
"legislação, sensibilização e outras medidas" e “legislação no domínio do ambiente” 
situaram-se abaixo da média (79% e 78%). Estas rubricas orçamentais são utilizadas para 
apoiar uma vasta gama de acções empreendidas pela Comissão para aplicar a legislação 
existente e desenvolver novas iniciativas políticas. Os recursos são canalizados através de 
concursos para a concessão de subvenções e de processos de adjudicação de contratos 
públicos para e realização de estudos ou a prestação de serviços. Segundo a DG Ambiente, o 
nível das autorizações decorre, parcialmente, do facto de 2004 ter sido um ano de transição 
para a Comissão. Algumas acções foram adiadas para 2005, de modo a permitir que a nova 
Comissão tomasse as decisões necessárias. Os recursos foram concentrados no 
acompanhamento e na execução das propostas.

No que refere aos pagamentos, a situação geral é menos satisfatória. A taxa, de 77%, poderia, 
sem dúvida, ser mais elevada. A Comissão pode seguramente melhorar a sua própria gestão 
dos projectos, a sua programação e os seus sistemas de contabilidade, mas há sempre 
elementos relacionados com os projectos e as subvenções que escapam ao controlo imediato 
da Comissão. Por outro lado, importa lembrar que a taxa de pagamentos (finais) constitui um 
indicador do êxito de todo um processo, que vai da adopção de um acto jurídico à selecção 
dos projectos e aos pagamentos efectivos aos beneficiários.

SAÚDE PÚBLICA

2004 foi o segundo ano do Programa de acção comunitária no domínio da saúde pública 
(2003-2008), que domina a despesa na área da saúde da União Europeia. O programa 
continuou a atrair um grande número de candidaturas, neste segundo ano mais focalizadas e 
de melhor qualidade do que no primeiro. Foram autorizados quase 95% das dotações para 
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2004.

Foram utilizados 60% das dotações para pagamentos. Segundo a DG SANCO, as autorizações 
individuais relativas aos acordos de subvenção foram efectuadas mais tarde do que o previsto, 
pelo que, em 2004, não foram efectuados adiantamentos respeitantes aos acordos de 
subvenção resultantes do concurso de 2004. Os atrasos foram devidos, parcialmente, à 
introdução de “acordos de subvenção multiparceiros”, que exigiram uma burocracia morosa.
Além disso, os trabalhos preparatórios para a Agência de execução do programa de saúde 
pública e para o novo Programa de Acção Comunitária no domínio da Saúde e da Defesa do 
Consumidor (2007-2013) mobilizaram uma parte dos recursos humanos dedicados à execução 
do programa. A DG SANCO procura activamente melhorar o ciclo de implementação, através 
de diversas medidas administrativas e na área da gestão dos projectos.

A DG SANCO foi responsável, uma vez mais, conjuntamente com a DG AGRI, pela 
implementação do Fundo Comunitário do Tabaco. As melhores taxas de execução alcançadas 
(99,2% para autorizações e 87% para pagamentos) reflectem o facto de os fundos disponíveis 
terem sido concentrados num único contrato plurianual, mais fácil de gerir do que uma série 
de pequenos contratos.
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ANNEX
IMPLEMENTATION OF THE 2004 BUDGET

(Mio EUR)
Budget

Line Heading Total 
commitment 

appropriations
(initial 2004 

budget, 
supplementary 

and amendment 
budgets and 

transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Committed % Total payment 
appropriations 

(initial 2004 
budget, 

supplementary 
and amendment 

budgets and 
transfers, 
additional 

appropriations, 
incl. carry-overs 
from 2003, reuse 
of revenue etc.)

Outturn %

17 PUBLIC HEALTH

17 03 01 
01

Public health (2003-2008) 60.6 57.2 94.4 43.6 26.2 60.0

17 01 04 
02

Public health (2003-2008) -
Administrative expenditure

4.2 3.7 88.9 4.2 0.7 17.4

17 03 02 Community Tobacco Fund 14.4 14.3 99.2 22.1 7.9 35.8
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07 ENVIRONMENT Total 
commitments 

2004

Committed % Total payments 
2004

Outturn %

07 03 01 
01

Protection of Forests 30.0 29.7 99.2 24.5 2.1 8.7

07 03 02 Community action programme 
promoting non-governmental 
organisations primarily active in 
the field of environmental 
protection 

6.5 6.49 99.8 6.2 4.9 79.5

07 03 03 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection

78.5 76.1 97.0 59.3 45.8 77.1

07 01 04 
02 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part I: 
Nature protection - Expenditure 
on administrative management

3.2 3.0 95.1 3.2 0.3 9.8

07 03 04 LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II: 
Environmental protection

78.4 76.1 97.0 58.5 46.1 78.8

07 01 04 
03 *

LIFE III – Projects on 
Community territory - Part II -
Expenditure on administrative 
management

4.5 4.4 98.4 4.4 1.8 41.5
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07 03 06 
01

Community action programme 
in the field of civil protection

7.2 5.4 74.8 4.6 3.4 74.6

07 01 04 
04 *

Community action programme 
in the field of civil protection -
Expenditure on administrative 
management

0.091 0.088 95.7 0.092 0.044 48.3

07 03 08 Community framework for 
cooperation to promote 
sustainable urban development

5.1 4.2 81.9 2.4 1.8 72.7

07 03 09 Community cooperation in the 
field of marine pollution

1.3 0.76 57.3 1.3 0.65 50.5

07 04 02 Awareness-raising  and other 
general actions based on the 
Community action programme 
in the field of environment

14.0 10.9 77.6 10.5 9.0 85.2

07 05 01 Legislation in the field of 
environment - Expenditure on 
administrative management

8.4 6.5 77.6 5.9 5.2 89.1

07 01 04 
01*

Legislation, awareness-raising  
and other general actions based 
on the Community action 
programme in the field of 
environment - administrative 
management

6.1 4.8 79.3 6.1 1.3 21.5
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07 02 01 Contribution to international 
environmental activities

5.8 5.3 92.3 6.7 6.7 100

07 01 04 
06*

Contribution to international 
environmental activities -
Expenditure on administrative 
management

0.54 0.12 21.8 0.54 0.06 11.0

07 02 02 LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory

10.7 7.8 72.9 6.8 4.9 72.3

07 01 04 
05

LIFE III (European Financial 
Instrument for the Environment) 
- Operations outside Community 
territory - Expenditure on 
administrative management

0.38 0.37 98.0 0.38 0.23 59.2

* Please note that part of the administrative expenditure is committed in accordance with the former Financial Regulation. Those figures are not 
included in this table.


