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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. Salienta o papel das políticas da EU em matéria de ambiente, saúde e segurança alimentar 
da UE para a consecução do objectivo global de desenvolvimento sustentável no âmbito 
da estratégia renovada de Lisboa para o crescimento e o emprego; salienta a importância 
de se manter e continuar a garantir um elevado nível de protecção nestes domínios para 
fazer face aos desafios actuais e futuros; solicita que sejam concedidos os recursos 
suficientes para continuar a desenvolver e aplicar a política ambiental, de saúde e de 
segurança alimentar da UE, nomeadamente nos domínios relacionados com as alterações 
climáticas;

2. Realça o papel da União Europeia enquanto parceiro mundial, assim como o seu papel 
impulsionador em muitos acordos internacionais em matéria de ambiente, como as 
convenções globais sobre as alterações climáticas, a biodiversidade, os produtos químicos 
e os resíduos; solicita recursos acrescidos para as actividades internacionais no domínio 
do ambiente, a fim de que a União Europeia possa manter o seu protagonismo 
relativamente à política ambiental internacional e à fixação da agenda para a cooperação 
internacional;

3. Salienta que os desafios relativos à energia sustentável e à luta contra as alterações 
climáticas devem reflectir-se nas prioridades orçamentais da UE; observa que essas 
prioridades exigirão recursos orçamentais adicionais, em particular, para o pacote de 
propostas em matéria de alterações climáticas, apresentado pela Comissão, 
designadamente para a partilha de esforços, a transacção de direitos de emissão, a 
captação e armazenagem de carbono, assim como as energias renováveis;

4. Realça a importância dos projectos-piloto e das acções preparatórias ao determinar a 
necessidade e a eficácia de novos programas orçamentais para fazer face à evolução das
necessidades e das exigências da política ambiental e de saúde; a exemplo de todas as 
despesas orçamentais, insiste em que os projectos-piloto devem ter um verdadeiro valor 
acrescentado a nível da UE e insta a Comissão a atribuir uma atenção especial a todos os 
programas que tenham incidência nas alterações climáticas; insta a Comissão a "dar 
seguimento" aos projectos-piloto e às acções preparatórias relacionados com a política 
ambiental, de saúde e de segurança alimentar. Estes projectos-piloto devem ter 
continuidade, devendo ser concedido apoio a novos projectos relacionados com as 
alterações climáticas;

5. Salienta a importância do programa LIFE+ enquanto instrumento financeiro coerente para 
uma abordagem racionalizada e simplificada de apoio ao desenvolvimento e à aplicação 
da política ambiental; observa que a repartição final dos projectos co-financiados entre as 
diferentes áreas da política ambiental dependerá dos resultados do convite à apresentação 
de propostas a organizar em 2009; espera que a maior parte das dotações se destinem a 
projectos relacionados com a natureza e a biodiversidade, mas que outras áreas,
abrangidas pelo 6.° programa de acção em matéria de ambiente da CE, também 
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beneficiem de co-financiamento a título do LIFE+; solicita à Comissão que cumpra todas 
as suas obrigações em matéria de autorizações e pagamentos em tempo útil.

6. Congratula-se com o facto de o Programa de Saúde Pública de 2003 – 2007 ter sido 
concluído com êxito, bem como com o começo promissor do Programa de Saúde Pública 
2008–2013, que conta com taxas crescentes de autorizações e pagamentos; solicita à 
Comissão que garanta uma execução das dotações disponíveis que salvaguarde a relação 
custo-eficácia;

7. Salienta a necessidade de sensibilizar a opinião pública para os efeitos nocivos do 
consumo de tabaco, incluindo o consumo passivo; regozija-se com o facto de a Comissão 
ter apresentado uma proposta destinada a prosseguir o apoio financeiro concedido ao 
Fundo Comunitário do Tabaco para o financiamento de uma campanha de sensibilização 
para os perigos do tabaco; salienta, contudo, que esse apoio financeiro terminará em 2009; 
convida a Comissão a encontrar novas formas de financiamento; toma nota da consulta 
pública relativa ao Livro Verde – “Por uma Europa sem fumo” e do relatório sobre a 
aplicação da directiva relativa à publicidade ao tabaco, em que se evidenciam as 
dificuldades que se colocam a uma aplicação coerente a nível dos Estados-Membros;

8. Toma nota do aumento previsto das subvenções concedidas a título do orçamento de 2009
à ECHA, à AEA, ao ECDC e à AESA;

9. Deplora, contudo, o facto de a Comissão propor um corte de 2,66% do orçamento da 
AEAM em relação ao orçamento de 2008 e de 8,2 milhões de euros, destinados ao ECDC,
deverem ser colocados na reserva, absorvendo assim o aumento previsto das subvenções 
em relação ao orçamento de 2008;

10. Salienta, uma vez mais, a necessidade de as agências disporem de um financiamento 
adequado, a fim de desempenharem as suas funções, mas sem reduzir os fundos 
disponíveis para as outras actividades comunitárias; solicita uma análise minuciosa das 
atribuições das agências e das actividades executadas pela Comissão, a fim de evitar a sua 
sobreposição e garantir que as tarefas necessárias sejam desempenhadas com a máxima 
eficiência em termos de custo e da forma mais racional;

11. Realça a necessidade de uma abordagem política global para levar a cabo, o mais 
rapidamente possível, uma avaliação horizontal das agências europeias, a fim de 
desenvolver uma base comum de avaliação de desempenho e de tratamento adequado das 
agências; congratula-se com a apresentação da comunicação da Comissão intitulada 
"Agências europeias - perspectivas futuras" como um primeiro passo com vista a uma 
avaliação horizontal das agências de regulação até ao final de 2009;

12. Recorda que a legislação recentemente adoptada e a futura legislação, como o pacote 
legislativo sobre os pesticidas, os medicamentos de terapias avançadas, os novos 
alimentos e a prestação de informações sobre os géneros alimentícios ao consumidor, 
assim como o desenvolvimento da ciência e das tecnologias, como a nanotecnologia, 
aumentarão o volume de trabalho e as atribuições das agências competentes; salienta que 
as agências devem dispor dos meios financeiros adequados que lhes permitam fazer face 
às novas tarefas no plano administrativo e operacional.



PA\731467PT.doc 5/10 PE409.436v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto geral

O anteprojecto de orçamento geral (APO) para 2009 eleva-se a um total de 134,4 mil milhões 
de euros em dotações de autorização. Tal representa 1,04% do RNB da Comunidade e um 
aumento de 3,1% relativamente ao orçamento de 2008. Subsiste uma margem de 2,63 mil 
milhões de euros relativamente ao limite máximo do quadro financeiro. As dotações de 
pagamento propostas cifram-se em 116,7 mil milhões de euros (0,90% do RNB), ou seja, um 
decréscimo de 3,3% relativamente ao orçamento de 2008.

O crescimento económico e o emprego a longo prazo continuam firmemente no topo das 
despesas da União Europeia, absorvendo a maior parte - quase 45% - do orçamento proposto 
para 2009. Não obstante, presume-se que os investimentos no sector do ambiente acusem um 
incremento, devendo o volume total dos recursos financeiros destinados a objectivos 
ambientais representar mais de 10% do orçamento para 2009, ou seja, 14 mil milhões de 
euros. Prevêem-se esforços tendentes a aumentar os investimentos ecológicos transversais, o 
que corresponde a um aumento de 17,3% fora das áreas da coesão e do desenvolvimento 
rural. A dotação total para os objectivos energéticos, incluindo a segurança energética, as 
energias renováveis e a investigação ascende a cerca de 2,3 mil milhões de euros.

Orçamentos individuais (APO 2009) da competência desta comissão

A verdadeira política ambiental inscreve-se, fundamentalmente, na rubrica 2 do APO 2009 
"Preservação e gestão dos recursos naturais". O APO 2009 apresenta, no título 07 "Ambiente" 
um montante total das despesas operacionais de 344,857 milhões de euros. Tendo em conta os 
fundos previstos no título 19 06 05 para as intervenções de protecção civil em países terceiros, 
o montante total dos fundos cuja gestão incumbe à DG ENVI cifra-se em 352,857 milhões de 
euros, o que representa um aumento das dotações de autorização de 3,9% em comparação 
com 2008.

LIFE +

O programa LIFE +, que entrou em vigor em Junho de 2007, encontrar-se-á em 2009 no seu 
terceiro ano de aplicação. O volume de dotações de autorização proposto no quadro do APO 
2009 corresponde plenamente à programação financeira do instrumento e ao envelope 
financeiro definido no artigo 10.° do Regulamento LIFE +. Constitui um aumento de 9% 
relativamente ao nível de dotações aprovado no quadro do orçamento para 2008.

Do montante total de dotações (incluindo a assistência técnica), mais de 78% (ou seja, 225 
milhões de euros) destinam-se ao financiamento de projectos com valor acrescentado europeu 
mediante um convite à apresentação de propostas, que será organizado pela Comissão 
Europeia, sendo, pelo menos,  112,5 milhões de euros consagrados a projectos em matéria de 
Natureza e biodiversidade.

Embora os resultados finais dos projectos apoiados dependam dos resultados do convite à 
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apresentação de propostas, que será organizado em 2009, a Comissão espera que, a par da 
conservação da Natureza e da biodiversidade, todas as áreas políticas abrangidas pelo 6.° 
Programa de Acção no domínio do ambiente beneficiem de projectos desenvolvidos no 
âmbito do projecto LIFE +: a Comissão espera, em particular, um aumento dos projectos 
relacionados com abordagens estratégicas de desenvolvimento e aplicação da política em 
matéria de alterações climáticas (por exemplo, abordagens inovadoras, apoio ao 
desenvolvimento e aplicação de novas tecnologias, métodos e instrumentos de redução dos 
gases com efeito de estufa, bem como medidas de adaptação e mitigação dos respectivos 
efeitos), ambiente e saúde (qualidade do ar, água, ruído e gestão/ desenvolvimento urbano, 
substâncias químicas e pesticidas) e produção e consumo sustentados (por exemplo, política 
integrada em matéria de produtos e de gestão e prevenção de resíduos).

A outra parte da rubrica orçamental operacional 07 03 07 (cerca de 45 milhões de euros) visa 
apoiar medidas da UE em prol da implementação e elaboração de legislação no domínio do 
ambiente, bem como acções de sensibilização e associação das partes interessadas a este 
processo (mercê de apoio às ONG operantes, sobretudo, na área da protecção e do reforço de 
medidas ambientais a nível europeu). Estes recursos destinam-se igualmente a financiar 
estudos, inquéritos e prestações de serviços que permitam à Comissão melhorar a 
regulamentação. Em conformidade com o compromisso assumido no quadro do 6.° Programa 
de Acção no domínio do ambiente de fundamentar a política do ambiente da UE em provas 
científicas sólidas e nos melhores dados disponíveis, os estudos, as avaliações do impacto, as 
avaliações das políticas prosseguidas e os demais serviços de apoio financiados a título de 
LIFE + constituem um instrumento essencial de apoio a essas políticas.

Protecção civil

Uma das principais novas características do instrumento financeiro "Protecção civil" é dado 
pela possibilidade de a Comunidade abordar de modo mais eficaz a questão do transporte da 
assistência oferecida pelos Estados-Membros. Com base no instrumento financeiro de 
protecção civil, terá lugar a criação e implementação de serviços  e infra-estruturas 
apropriados, tendentes a garantir que a assistência requerida e fornecida pelo mecanismo 
comunitário em caso de emergência seja transportada efectiva e rapidamente para o país 
afectado, quer o mesmo se situe no território da UE (cerca de 4 milhões de euros ao abrigo da 
rubrica orçamental 07 04 01) , quer fora da UE (8 milhões de euros previstos no quadro da 
rubrica orçamental 19 06 05).

O nível de dotações de autorização requerido é absolutamente conforme à programação 
financeira plurianual decidida ao abrigo da rubrica 3B do quadro financeiro. Cumpre referir 
que a utilização real da parte dos recursos orçamentais consagrados a acções de resposta a 
emergências importantes, que, por sua natureza, são imprevisíveis, depende da ocorrência de 
catástrofes e dos pedidos subsequentes apresentados pelos Estados-Membros em matéria de 
assistência ao transporte. Caso o montante das dotações necessite de ser adaptado ao longo do 
exercício orçamental de 2009, poderá o mesmo processar-se mediante transferência, incluindo 
o "procedimento de transferência global", em Setembro de 2009.

Questões ambientais de carácter geral

Desde 2007, a acção externa no domínio do ambiente é abrangida pelos instrumentos da acção 
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externa no contexto do domínio de intervenção 21 (desenvolvimento) e, em particular, através 
do AGSRN (programa temático "Ambiente e gestão sustentável dos recursos naturais 
incluindo a energia", capítulo 21 04 do APO). As únicas dotações subsistentes no título 07 são 
as destinadas ao pagamento de contribuições obrigatórias para os acordos ambientais 
multilaterais, que acusarão uma ligeira diminuição em 2009 (-3,1%, relativamente a 2008). O 
pequeno decréscimo deve-se ao facto de uma maioria das contribuições ser paga em dólares 
norte-americanos (taxa de câmbio em relação ao euro)

Projectos-piloto e acções preparatórias

O quadro para a aplicação de acções preparatórias e projectos-piloto, adoptado no âmbito do
orçamento para o exercício de 2008, encontra-se agora instituído, na sequência dos contactos 
havidos com o Parlamento relativamente aos projectos-piloto e às acções preparatórias 
adoptados por sua iniciativa.

Não há quaisquer indicações relativamente a problemas de execução das dotações de 
autorização em 2008. Contudo, atendendo ao período de tempo requerido para levar a cabo os 
procedimentos necessários (convite à apresentação de propostas, abertura de concursos), é 
provável que uma proporção significativa das dotações de pagamento não seja utilizada e 
tenha, assim, de transitar para 2009 ou de dar lugar a necessidades de dotações de pagamento 
em exercícios subsequentes (2009-2010).

O APO 2009 não propõe o prolongamento destes projectos-piloto.

Saúde e segurança alimentar

O programa "Saúde pública" inscreve-se na rubrica 3, "Cidadania, Liberdade, Segurança e 
Justiça". As principais rubricas orçamentais são as referentes ao programa de saúde, às duas 
agências (Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e Autoridade Europeia de 
Segurança Alimentar) e ao Fundo Comunitário do Tabaco.

O novo programa no domínio da saúde (2008-2013) substituiu o primeiro programa de saúde 
pública (2003-2008) em Janeiro de 2008. O volume total de dotações destinadas ao novo 
programa ascende a 321,5 milhões de euros, montante este consideravelmente inferior ao que 
originalmente se havia previsto, quando a Comissão apresentou a sua proposta e o Parlamento 
aprovou a sua posição em primeira leitura.

Prevê-se que as dotações de autorização destinadas ao programa II do domínio da saúde 
pública aumentem cerca de 4%, de 45 milhões em 2008, para 47 milhões em 2009. O 
aumento da dotação destinada à acção "Proteger os cidadãos das ameaças para a saúde" entre 
2007 e 2008 (4,43 milhões de euros, ou seja, 48,5%) e entre 2008 e 2009 (1,44 milhões de 
euros, ou seja, 10,6%) reflecte a necessidade de incrementar a intervenção neste domínio, que 
abrange acções de mitigação em áreas, como sejam as pandemias e o bioterrorismo.

Os pagamentos directos provenientes do Fumo do Tabaco para as campanhas de informação e 
sensibilização do público relativamente aos efeitos nocivos do consumo do tabaco devem 
aumentar de 14,25 milhões de euros (2008) para 16 milhões de euros, em conformidade com 
o APO 2009. A pedido do Parlamento Europeu, a Comissão apresentou uma nova proposta 
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que visa prolongar o apoio financeiro a título do Fundo do Tabaco, embora o apoio deva 
chegar ao seu termo em 2009. Sendo assim, a situação continua a ser preocupante. O tabaco é
a causa do maior número de mortes evitáveis na União Europeia, sendo responsável por mais 
meio milhão de mortes por ano e por mais de um milhão de mortos em toda a Europa. Estima-
se que o consumo do tabaco seja responsável por 25% da mortalidade em consequência de 
cancro e de 15% da mortalidade total na União.

As medidas em matéria de segurança alimentar inscrevem-se na rubrica 2, "Preservação e 
Gestão dos recursos Naturais", apresentando um montante total de 297 milhões de euros em 
2009, ou seja, um aumento de 12% em comparação com 265 milhões de euros em 2008. Este 
aumento corresponde sobretudo a um aumento previsto no orçamento para medidas de 
erradicação. Reporta-se ao facto de os Estados-Membros que, em 2008, beneficiem da 
vacinação de emergência contra a febre catarral ovina (130 milhões de euros, a par dos 265 
milhões de euros supra mencionados), serem obrigados a implementar um programa de 
erradicação dessa epizootia a partir de 2009.

As agências: AEAM, AEA, AESA, AEPQ e CEPCD

O APO2008 inclui dotações destinadas a 25 agências descentralizadas num volume total de 
539 milhões de euros, o que representa um aumento de 1,8% quando comparado com os 
530,18 milhões de euros concedidos às agências em 2008.

Para a maioria das agências, os subsídios anuais CE propostos pela Comissão  para 2009 
serão inferiores aos registados em 2008. A Comissão propõe aumentar os subsídios de apenas 
8 agências, relativamente a 2008, incluindo a AEA, a AESA, a AEPQ e a CEPCD, o que 
compensaria, de longe, as reduções previstas e perfaz um aumento global de 1,8%. Os 
orçamentos propostos para a AEA, o CEPCD e  a AESA registarão um aumento de 
cerca de 10%, ou mais, em 2009. Impõe-se salientar, todavia, que 8,2 milhões de euros 
destinados ao CEPCD deverão ser colocados na reserva, esgotando o aumento previsto dos 
subsídios, relativamente ao orçamento de 2008.

O crescimento das agências reflecte-se igualmente no seu quadro de pessoal. Em 1995, era 
inferior a quinhentos o número de funcionários das agências, prevendo o APO 2008 3973,5 e 
o APO 2009 4255,5 lugares para as agências, no total.

O aumento de 9,1% (que representa 2,2 milhões de euros, para além do deflator anual de 2%) 
é proposto para a Agência Europeia do Ambiente (AEA), a fim de apoiar tarefas novas e 
suplementares que serão levadas a efeito pela Agência numa base plurianual. As prioridades 
para estas novas atribuições foram identificadas em cooperação com as Agência Europeia do 
Ambiente e a Comissão. No Outono de 2007, a AEA concluiu um contrato relativo a uma 
avaliação abrangente da sua estratégia plurianual 2004-2008. A avaliação progride em 
conformidade com o plano aprovado pelo conselho de administração recorrendo a estudos, 
entrevistas e pesquisa documental enquanto principais métodos de investigação. Os resultados 
dessa avaliação serão apresentados ao conselho de administração na sua reunião de Junho de 
2008 e contribuirão para o desenvolvimento da próxima estratégia quinquenal da AEA 2009-
2013.

O ano de 2009 é crucial para a AEA, uma vez que é o primeiro ano da nova estratégia 
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plurianual referente ao período compreendido entre 2009 e 2013, prevista no regulamento 
AEA. Será igualmente um ano de importância crucial para a preparação do próximo relatório 
quinquenal sobre o estado do ambiente e perspectivas, igualmente previsto no regulamento 
AEA (e que poderá ser publicado em 2010). a AEA está actualmente a elaborar a sua 
estratégia (programa de trabalho plurianual) para o próximo quinquénio 2009-2013, a qual 
conferirá prioridade às actividades em matéria de "desafios globais emergentes da adaptação 
às alterações climáticas, prevenção e gestão de catástrofes, avaliação dos ecossistemas, 
contabilidade ambiental e consumo e produção sustentáveis", as quatro áreas consideradas 
prioritárias pela DG Ambiente para efeitos de actividade suplementar por parte da AEA em 
2009. Além disso, a AEA reforçará as suas capacidades e apoiará o desenvolvimento dos 
sistemas de informação ambiental partilhada (SEIS), objecto de uma comunicação da 
Comissão em 2008.

No respeitante à Agência Europeia de Avaliação dos  Medicamentos (AEAM), o APO 2009 
antecipa uma contribuição europeia de 36,99 milhões de euros, o que representa uma redução 
de 1,01 milhões de euros relativamente ao orçamento de 2008 (- 2,66%). Uma vez que se 
impõe dar aplicação à legislação recentemente adoptada em matéria de pediatria e terapias 
avançadas, um tal corte afigura-se inadequado. No projecto de programa para 2009, a Agência 
assinala as suas responsabilidades prioritárias no contexto da consecução dos seus objectivos, 
nomeadamente o aconselhamento científico, a autorização e a supervisão de produtos 
médicos.

Em 2009, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (AESA), o Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) bem como a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (AEPQ), não funcionarão em pleno. Assim sendo, o APO 2009 prevê um aumento 
considerável de subsídios para a AESA (11,34% - 70,7 milhões de euros) e para o CEPCD 
(23,02% - 48,1 milhões de euros, antes da reserva).

Não obstante, a reserva proposta de 8,2 milhões de euros e um corte de 40 lugares a nível do 
aumento do quadro de pessoal, como apresentado pala Comissão, afigura-se injustificado em 
comparação com outras agências e teria um grave impacto negativo no desenvolvimento 
global do CEPCD e, em particular, no nível de actividade previsto para o próximo ano. A 
ausência de disponibilidade de recursos no início do exercício teria impacto na 
implementação do programa de trabalho e restringiria a capacidade dos serviços, o que 
poderia comprometer a capacidade do Centro para cumprir o seu mandato.

No tocante à AEPQ, o APO 2009 prevê uma contribuição europeia de 62,97 milhões de euros, 
o que representa um aumento de 0,56% relativamente a 2008. Doze meses após a sua criação, 
a AEPQ evoluiu de uma organização com pequena dotação em pessoal para uma organização 
plenamente operacional, empregando 200 pessoas. Espera-se que, até 2010, a Agência alcance 
a sua plena capacidade de 450 agentes. De 1 de Junho a 1 de Dezembro de 2008, a AEPQ 
enfrentará os seus primeiros desafios a nível do funcionamento. Procederá, neste contexto, ao 
pré-registo de substâncias e produtos intermédios. Conta-se com cerca de 200.000 ficheiros de 
pré-registo. O próximo grande desafio será 2010. A AEPQ terá de dar cumprimento ao 
primeiro prazo para o registo de um elevado número de substâncias e de substâncias muito 
perigosas. Até essa data, todas as empresas deverão apresentar toda a documentação relativa 
ao inventário para efeitos de classificação e rotulagem de todas as substâncias perigosas.
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