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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 alimentar;

2. Insta a Comissão a providenciar no sentido da promoção da assistência prestada aos 
candidatos no contexto de programas plurianuais; congratula-se com os esforços 
envidados com vista a uma melhor focalização dos concursos e a uma assistência 
acrescida aos candidatos, a fim de evitar a apresentação de projectos claramente não 
elegíveis para financiamento ou de má qualidade; considera serem necessárias diligências
suplementares visando alcançar uma situação satisfatória; convida a Comissão a examinar 
as diferentes fases de execução, no intuito de fazer progredir o ciclo de execução ao longo 
do exercício;

3. Regista que as taxas de pagamento nas áreas do ambiente, da saúde e da segurança 
alimentar foram inferiores a 80%; reconhece as dificuldades de previsão das necessidades 
de dotações de pagamento, uma vez que a Comissão depende, em parte, de uma pronta 
apresentação de facturas por parte dos beneficiários e dos adjudicatários; exorta, todavia, a 
Comissão a prosseguir os esforços tendentes a melhorar os procedimentos que têm 
impacto na execução das dotações de pagamento;

4. Espera que o modelo introduzido no âmbito das novas Perspectivas Financeiras, ou seja, o
agrupamento de todas as actividades de um domínio político num programa e rubrica 
orçamental únicos incrementará a eficácia da utilização das dotações disponíveis;

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 em 2005. 
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

O presente parecer examina a execução do orçamento nos domínios do ambiente, da saúde 
pública e segurança alimentar no exercício de 2005.

AMBIENTE

As taxas de execução das dotações de autorização afectadas às rubricas orçamentais referentes 
ao ambiente foram assaz satisfatórias no tocante às políticas internas, tendo atingido um nível 
médio de quase 97%. Tal deveu-se, em larga medida, às elevadas taxas de autorizações a 
título dos Programas LIFE e Forest Focus, os quais, no seu conjunto, representam 2/3 do 
orçamento da política do ambiente. Do mesmo modo, as dotações destinadas ao 
financiamento das necessidades de base das ONG foram quase integralmente autorizadas.

À semelhança do observado em exercícios precedentes, a implementação de dois programas 
de menores dimensões – protecção civil e poluição marinha – revelou-se mais difícil. No 
respeitante à protecção civil, o nível das autorizações aumentou ligeiramente de 2004 (75%)
para 2005 (81%), facto este imputável, em larga medida, aos esforços acrescidos da Comissão 
visando uma melhor comunicação em matéria de convites à apresentação de propostas. No 
referente ao programa relativo à poluição marinha, as dotações disponíveis registam um 
aumento superior ao dobro (de € 800.000 para € 1.900.000), tendo porém a taxa de execução 
ascendido a apenas 58%. Trata-se, em ambos os casos, de domínios especializados, sendo
reduzido o número de candidatos potenciais. No respeitante à poluição marinha, os baixos 
limites máximos de contribuição fixados na decisão do Conselho para o co-financiamento 
restringe ainda mais a utilização global das dotações. 

As dotações inscritas nas rubricas orçamentais relativas à "legislação, sensibilização e outras 
medidas" e à "legislação no domínio do ambiente" são utilizadas para apoiar uma vasta gama 
de acções empreendidas pela DG Ambiente, a fim de dar aplicação à legislação em vigor e de 
desenvolver novas iniciativas políticas. O 6° Programa de Acção Comunitário no domínio do 
Ambiente estabelece a base para tais actividades. Os recursos são executados através de 
concursos para a concessão de subvenções e de processos de adjudicação de contratos 
públicos para a realização de estudos ou a prestação de serviços, contexto em que a Comissão 
selecciona as propostas que apresentam a melhor relação custo-eficácia, frequentemente a 
preços inferiores aos inicialmente previstos. Essas taxas de execução acusaram um aumento
de 81%, em 2004, para 87%, em 2005.

As taxas de execução atinentes às actividades internacionais em matéria ambiental, incluindo  
LIFE- países terceiros, foram consideravelmente superiores às observadas no exercício 
precedente, tendo atingido os 96%. Os esforços envidados pela Comissão no intuito de
melhorar os convites à apresentação de propostas e de promover a respectiva divulgação 
deram frutos, ainda que algo tardios.

A panorâmica geral é, mais uma vez, menos satisfatória no que se refere aos pagamentos. A 
taxa média de execução elevou-se a 78%, sendo, assim, aproximadamente a mesma que em 
2004. Os problemas verificados em 2004 no que se refere às autorizações transformaram-se 
em problemas a nível dos pagamentos no exercício seguinte. Também aqui a Comissão 
apenas pode controlar e melhorar a situação até um certo ponto, uma vez que as taxas de 
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pagamento dependem, amplamente, da apresentação de facturas por parte dos adjudicatários e 
beneficiários.

SAÚDE PÚBLICA

O ano de 2004 foi o terceiro ano do programa plurianual em matéria de saúde pública (2003-
2008). O programa continuou a atrair candidaturas de qualidade, tendo, por conseguinte, 
podido ser autorizada a maioria das dotações (94%).

As diligências tendentes a fazer progredir o ciclo de programação e, por conseguinte, a  
adoptar mais rapidamente as decisões de financiamento foram portadoras de resultados 
positivos: o valor das dotações de pagamento registou um aumento de 21% relativamente a 
2004. Além disso, o convite à apresentação de propostas processou-se de um modo mais 
orientado e específico, o que reduziu, quer o número de propostas recebidas, quer o período 
de tempo necessário para a respectiva avaliação. Simultaneamente, factores houve, contudo, 
que comprometeram esta evolução positiva: a finalização da execução de autorizações 
individuais de 2004 foi adiada para 2005, tendo a criação de uma Agência executiva para o 
programa de saúde pública e os trabalhos preparatórios do novo programa de saúde pública e 
protecção do consumidor utilizado avultados recursos. Segundo a DG SANCO, estes factores
deram azo, no seu todo, a uma finalização tardia da execução das autorizações individuais 
relativas às convenções de subvenção de projectos seleccionados em 2005. A consequência 
inevitável consistiu na subutilização das dotações de pagamento, o que levou a DG SANCO a 
solicitar uma considerável redução (€ 17,6 milhões) das suas dotações de pagamento.

A DG SANCO continuou a gerir metade do Fundo Comunitário do Tabaco, permanecendo a 
outra metade sob o controlo da DG AGRI. As verbas foram utilizadas para financiar a 
campanha comunitária contra o tabagismo "Help". A transição do anterior modelo, que 
consistia em vários pequenos projectos, para uma campanha plurianual única melhorou a 
implementação global do Fundo do Tabaco, mas causou igualmente um atraso sistemático de 
um ano entre a autorização e o pagamento.
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