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BREVE JUSTIFICAÇÂO

Contexto geral

A Comissão aprovou o Anteprojecto de Orçamento (APO) para 2006 em 27 de Abril de 2005 
- o último orçamento ao abrigo das actuais Perspectivas Financeiras. As dotações propostas 
elevam-se a 121 270 milhões de euros em autorizações (+4% em relação a 2005) e a 112 600 
milhões de euros em pagamentos (+6% em relação a 2005). Os pagamentos representam 
1,02% do RNB da Comunidade, deixando assim uma margem apreciável (6 700 milhões) 
abaixo do limite máximo proposto nas Perspectivas Financeiras.

O APO atribui recursos para a execução da Estratégia de Lisboa (por exemplo, para 
investigação, educação, RTE), reforço da segurança (por exemplo, luta contra o terrorismo, 
combate ao tráfico de droga, manutenção da segurança alimentar), reforço da solidariedade 
(por exemplo, fomento da coesão económica e social, protecção do ambiente) e integração 
dos dez mais recentes Estados-Membros em domínios de intervenção fundamentais, como a 
política agrícola comum e os Fundos Estruturais e de coesão. Serão disponibilizados mais 
recursos também para a dimensão externa das prioridades-chave.

Situação nas diversas categorias de despesas

São os seguintes os dados quantificados por categorias individuais (autorizações):

Milhões de euros

Orçamento 2005 AO 2006 
(Comissão) (1)

2006 PO
(Conselho)(2)

Agricultura 
49.676 51.412

(+3.5%)
Acções estruturais 42.423 44.555

(+5.0%)
Políticas internas 9.052 9.218

(+1.8%)
Acções externas 5.317 5.393

(+1.4%)
Despesas 
administrativas

6.293 6.683
(+6.2%)

Reservas e provisões 0.446 0.458
(+2.7%)

Estratégia de pré-
adesão

2.081 2.481
(+19.2)

Compensação 1.305 1.074
(-17.7%)

  
1 Variação do orçamento 2005
2 Alterações do COREPER ao AO 2006
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TOTAL 116.594 121.273
(+4.0%)
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Política do ambiente e saúde pública

A proposta orçamental relativa ao ambiente para 2006 revela um aumento muito ligeiro. As 
dotações para autorizações cifram-se em 253 150 milhões de euros, registando um acréscimo 
de 1 613 milhões de euros, inferior a 1%, em relação ao ano anterior. As dotações totais para 
programas ambientais aumentarão ligeiramente, na esteira dos aumentos do "Forest Focus", 
do programa ONG e do programa de combate à poluição marinha. Não são propostas 
mudanças de relevo para o último ano do programa LIFE, nem para o programa de acção no 
domínio da protecção civil.

A Comissão propõe uma redução de 3 milhões de euros para a execução da política ambiental 
(Acções de sensibilização e outras acções gerais baseadas nos programas de acção 
comunitária no domínio do ambiente). O montante é parcialmente recuperado através de um
aumento proposto para o desenvolvimento de novas iniciativas estratégicas (1,1 milhões de 
euros). Esta mudança reflecte as prioridades estabelecidas pela Comissão na sua Estratégia 
Política Anual.

As despesas em saúde pública dividem-se entre o actual Programa de Saúde Pública (total: 
59,2 milhões de euros), o Fundo Comunitário do Tabaco (14,6 milhões de euros), o Centro 
Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ver infra), a acção preparatória "Estado de 
preparação e capacidade de resposta" (2 milhões de euros) e a contribuição da Comunidade 
para a Convenção-Quadro sobre o Controlo do Tabagismo (CQCT) da OMS (0,2 milhões de 
euros). A CQCT é o primeiro tratado sob os auspícios da OMS e está previsto que a União 
Europeia o ratifique este ano.

As dotações para o Programa de Saúde Pública cobrem as despesas operacionais (51,5 
milhões de euros), as despesas administrativas e de apoio (1,9 milhões de euros) e a gestão da 
agência de execução (5,8 milhões de euros), responsável pela aplicação, na prática, do 
programa. As dotações mantêm-se ao nível de 2005.

A acção preparatória de saúde pública relativa ao estado de preparação e gestão de crises será 
lançada através do desenvolvimento de infra-estruturas de emergência no plano da saúde. 
Pretende-se que contribua também para uma nova linha do programa de saúde, que visa 
melhorar o estado de preparação e a capacidade de intervenção rápida. Os recursos 
disponíveis serão utilizados para fomentar a cooperação entre Estados-Membros na 
preparação, execução, fase de testes e avaliação da interoperabilidade dos planos de 
emergência de saúde pública, quer para ameaças à saúde inesperadas (por exemplo, síndroma 
respiratório agudo) quer para contingências previsíveis (por exemplo, pandemia de gripe).

As agências: AEA, AEM, AESA e CEPCD

O subsídio proposto para a Agência Europeia do Ambiente (AEA) eleva-se a 27 650 milhões 
de euros, mais 750 milhões do que em 2005. Há uma pequena troca entre despesas 
administrativas e despesas operacionais, devido à entrada em vigor do novo Estatuto do 
Pessoal.

A Comissão propõe um aumento considerável do orçamento geral da Agência Europeia dos 
Medicamentos (+17,3%). Tal aumento deve-se a nova legislação no âmbito farmacêutico, que 
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entrará em vigor em 2006. São conferidas à Agência inúmeras novas tarefas. Verifica-se, 
ainda, um pequeno aumento (300 000 euros) para a contribuição especial a favor dos 
medicamentos órfãos. O montante total proposto para este fim eleva-se a 4 milhões de euros.

Em 2006, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) estará 
definitivamente instalada e plenamente operacional na sua sede permanente, em Parma. A 
Comissão propõe um total de 46,6 milhões de euros, dos quais 14,6 milhões se destinam a 
despesas operacionais e 32 milhões a despesas administrativas. O orçamento proposto 
corresponde aos planos financeiros originais que acompanhavam o regulamento que 
estabelece a Autoridade. Cobre, ainda, as novas tarefas atribuídas à AESA após a adopção 
desse regulamento.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (CEPCD) entrou em funcionamento 
em Maio de 2005 e encontra-se, actualmente, em fase de "crescimento". As dotações totais 
para o CEPCD somam 15,3 milhões de euros, 7 dos quais serão reservados a despesas 
administrativas e 8,3 a despesas operacionais. Para acompanhar os custos salariais mais 
elevados em Estocolmo e as despesas de viagem, superiores ao inicialmente previsto, a 
Comissão propõe um aumento de 1 milhão de euros comparativamente à ficha financeira 
inicial do regulamento que institui o Centro.

Produtos químicos

A responsabilidade pelo trabalho preparatório para o programa REACH foi atribuída à DG 
Empresa. Foi criada uma rubrica orçamental (02 04 04, p.m.). As dotações para a fase de 
transição e para o necessário trabalho preparatório encontram-se na rubrica orçamental 02 04 
01 (Funcionamento e desenvolvimento do Mercado Interno).

 

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.  Chama a atenção para o papel da política ambiental da UE para atingir os objectivos de 
Lisboa e Gotemburgo e o objectivo geral do desenvolvimento sustentável; solicita que 
sejam libertados mais recursos para a execução e ulterior desenvolvimento da política 
ambiental da UE;
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2. Faz notar que as políticas agrícolas e estruturais têm um enorme impacto sobre o 
ambiente; salienta que, após o alargamento, a necessidade de proceder, na prática, à 
“ecologização” da políticas comunitárias mediante avaliações criteriosas e rigorosas do 
ponto de vista metodológico em todas as áreas é, ainda, mais urgente do que 
anteriormente;

3. Insta a que se proceda a uma utilização generalizada dos critérios ambientais nos 
processos de adjudicação de contratos que envolvam dotações comunitárias, como 
convites à apresentação de propostas e concursos públicos;

4. Expressa a sua preocupação com o reduzido número de funcionários da DG Ambiente que 
se ocupam dos processos por infracção, em particular porque os casos de infracção 
relacionados com o ambiente representam, normalmente, quase metade do total de casos 
de infracção pendentes na UE, e solicita à Comissão que aumente de forma significativa o 
número de funcionários neste sector, em consonância com a prioridade concedida ao 
crescimento sustentável e em conformidade com o seu papel de guardiã dos Tratados, 
logo, responsável pela correcta execução dos regulamentos e directivas da UE no domínio 
do ambiente;

5. Insta a Comissão a disponibilizar recursos humanos suficientes para permitir a execução 
dos programas e políticas ambientais, tanto nos antigos como nos novos Estados-
Membros;

6. Chama a atenção para o facto de a UE desempenhar um papel de liderança em numerosos
acordos internacionais no domínio do ambiente, como é o caso da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, da Convenção das Nações Unidas sobre a 
Biodiversidade e a Bio-segurança e da Convenção de Aarhus sobre o acesso à informação, 
a participação do público e o acesso à justiça no domínio do ambiente; observa que a 
procura do desenvolvimento sustentável e a resolução de numerosos problemas 
ambientais exigem uma cooperação global reforçada; solicita que sejam libertados mais 
recursos para actividades internacionais no domínio do ambiente, para que a UE possa 
manter o seu papel fundamental na política ambiental internacional e na orientação da 
cooperação internacional;

7. Está convicta de que a saúde pública devia ser considerada parte essencial da agenda de 
Lisboa, já que contribui, directamente, para o desempenho económico dos Estados-
Membros e a competitividade de toda a UE; consequentemente, entende ser fundamental 
atribuir mais recursos ao domínio estratégico da saúde pública;

8. Considera da maior importância prever, de forma coordenada, potenciais riscos para a 
saúde na UE e estabelecer, de comum acordo, medidas conjuntas de gestão de riscos; 
consequentemente, congratula-se com a acção preparatória relacionada com a saúde 
pública que visa melhorar o estado de preparação relativamente a diversas ameaças para a 
saúde, como pandemias de gripe, síndroma respiratório agudo e bioterrorismo; apela a 
que, em 2006, a acção preparatória receba financiamento adequado, a fim de se poder 
estabelecer, o mais brevemente possível, uma base sólida para um trabalho mais profundo 
no âmbito do novo Programa de Saúde Pública.
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