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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 que as taxas globais de execução das rubricas orçamentais nos domínios do 
ambiente, da saúde pública e da segurança alimentar são satisfatórias;

2. Chama a atenção para a taxa global de execução do orçamento de 94,6 % nos domínios do 
ambiente, da saúde pública e da segurança alimentar, que representa um resultado 
satisfatório uma vez que 2007 foi o primeiro ano do novo quadro financeiro 2007-2013 e 
se caracterizou pela adopção e entrada em vigor dos novos programas no domínio de 
intervenção Ambiente;

3. Salienta, em particular, que a execução do Programa LIFE + atingiu uma taxa de execução 
das dotações para autorizações superior a 98,87%;

4. Insta a Comissão a providenciar no sentido da promoção da assistência prestada aos 
candidatos no contexto de programas plurianuais, especialmente dotando os candidatos de
formação específica e de orientações claras;

5. 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, mas considera 
serem necessárias diligências suplementares visando alcançar uma situação satisfatória;

6. Salienta que o cumprimento das disposições administrativas e financeiras do Regulamento 
Financeiro não deverá conduzir a atrasos desnecessários na adjudicação de subvenções ou 
selecção dos projectos a financiar e solicita à Comissão que prossiga os seus esforços para 
melhorar os procedimentos administrativos com incidência na execução das dotações para 
autorizações e para pagamentos;

7. Considera que, segundo as informações de que dispõe, a quitação pode ser concedida à 
Comissão no que se refere às despesas nos domínios do ambiente, da saúde pública e da 
segurança alimentar, em 2007.
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BREVE JUSTIFICAÇÃO

Este parecer examina a execução do orçamento nos domínios do ambiente, da saúde pública e 
da política de segurança alimentar para o exercício de 2007.

Ambiente

O ano de 2007 foi o primeiro ano do novo quadro financeiro (2007-2013) e caracterizou-se 
pela adopção e entrada em vigor de novos programas no domínio de intervenção Ambiente, 
tais como: LIFE +, adoptado em 9 de Junho de 2007, e o instrumento de financiamento da 
protecção civil, adoptado em 5 de Março de 2007. O nível global de execução do orçamento 
foi considerado satisfatório quando atingiu 94,6 %. 
Apesar da adopção tardia da base jurídica (23 de Maio de 2007), a execução do Programa 
LIFE + pode considerar-se muito satisfatória em termos de dotações para autorizações, tendo 
atingido uma taxa de execução de 98,87 % do orçamento operacional.

A nova base jurídica para a protecção civil, adoptada em 5 de Março de 2007, alarga o âmbito 
da execução deste instrumento, que abrange agora a protecção, em primeiro lugar, das 
pessoas, mas também do ambiente e da propriedade, incluindo o património cultural, em caso 
de catástrofes naturais ou provocadas pelo homem, actos terroristas e acidentes tecnológicos, 
radiológicos ou ambientais. 
No quadro da base jurídica anterior, o nível de financiamento, em 2006, era de 7, 01 milhões 
de euros. O montante de dotações disponíveis para o novo instrumento financeiro, adoptado 
em 2007, era de 20, 8 milhões de euros (rubricas orçamentais 07 04 01 e 19 06 05).
Para as reacções a catástrofes, foi previsto um montante de 7,225 milhões de euros na decisão
de financiamento de novas acções, mas a taxa final de execução é efectivamente muito fraca, 
menos de 1%, tanto devido à adopção tardia da base jurídica, como devido ao facto de a 
utilização real dos fundos estar directamente relacionada com a ocorrência de catástrofes, 
condição muito difícil de prever. No entanto, a execução do instrumento de protecção civil 
pode considerar-se globalmente satisfatória.

Os novos programas representam uma alteração radical nos instrumentos de execução das 
despesas no domínio de intervenção Ambiente, principalmente para a integração de uma série 
de instrumentos e iniciativas anteriores no novo Programa LIFE + e a actualização do 
programa de protecção civil (e de poluição marinha) mediante o instrumento financeiro de 
protecção civil (que inclui também o apoio a intervenções de protecção civil em países 
terceiros), bem como para a transferência da maior parte das actividades externas para os 
instrumentos geridos pelo grupo RELEX, deixando sob a gestão directa da DG ENV apenas 
uma pequena dotação ad hoc destinada ao pagamento de subscrições de acordos multilaterais 
em matéria de ambiente.

No domínio do ambiente, atingiu-se uma taxa global de execução de 80,04% das dotações 
para pagamentos, um nível ligeiramente mais baixo do que o alcançado em 2006. No entanto, 
esta percentagem aumenta para 84,57% se tivermos em conta o nível dos pagamentos das 
dotações não dissociadas.
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Saúde pública e segurança alimentar

Em 2007, o nível de execução das dotações para pagamentos ao abrigo do programa de saúde 
pública atingiu 89%, com uma subexecução de 6,7 milhões de euros, devida, em parte, a uma 
sobreavaliação dos montantes dos pagamentos aquando da elaboração do orçamento 2007, no 
início de 2006, e, em parte, a factores directamente relacionados com os beneficiários.

As taxas de execução dos pagamentos efectuados a cargo das rubricas orçamentais da saúde 
pública são mais baixas do que as taxas de execução das autorizações, mas este fenómeno 
deve-se em grande parte ao facto de os beneficiários nem sempre terem podido utilizar toda a 
sua dotação orçamental. Em 2007, e até 15 de Outubro, as reduções dos montantes das 
subvenções, a pedido dos beneficiários, ascenderam a 1,3 milhões de euros.

As taxas de execução das dotações para autorizações dos fundos do tabaco são muito 
satisfatórias (quase 100%). As dotações desta rubrica são "dotações não dissociadas", que, em 
termos de apresentação, poderiam dar a impressão enganosa de uma situação de subexecução.
No entanto, a rubrica orçamental em causa não se caracteriza por qualquer tipo de 
subexecução.

Em matéria de segurança alimentar, saúde e bem-estar dos animais e saúde das plantas, a taxa 
de execução da rubrica orçamental consagrada à erradicação das doenças animais é bastante 
elevada e representa 97,4% do montante.
As dotações para pagamentos das medidas de segurança alimentar caracterizam-se por uma 
fraca taxa de execução esporádica, devido ao facto de que, nos casos dos fundos de 
emergência, se trata de uma rubrica específica em que o carácter imprevisível assume grande 
importância. O número limitado de surtos de doenças na UE determina, nesse caso, a fraca 
taxa de dotações utilizadas. Noutros casos, como o do controlo dos alimentos e das rações, a 
fraca taxa de execução dos pagamentos explica-se por uma sobreavaliação dos pagamentos 
ou, no caso da segurança dos alimentos e das rações, por uma sobreavaliação dos cursos de 
formação, das necessidades e dos custos.
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