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SUGESTÕES 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 

Assuntos Constitucionais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 

sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

Questões de caráter geral 

 

1. Insiste, recordando a sua resolução de 22 de outubro de 2014 sobre a posição do Conselho 

sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2015, na 

necessidade de um quadro juridicamente vinculativo que substitua a Comunicação 

"Enquadramento dos grupos de peritos da Comissão: regras horizontais e registo 

público"1, de modo a conseguir uma implementação plena e coerente da regulamentação 

aplicável em todas as Direções-Gerais da Comissão; 

2. Salienta que o objetivo geral da política de investigação da UE de estabelecer parcerias 

público-privadas entre as empresas e o meio académico é incompatível com a necessidade 

de os reguladores da UE disporem de uma investigação independente sobre os produtos da 

indústria; exorta a Comissão a explorar salvaguardas sistémicas a fim de evitar conflitos 

de interesses na regulamentação e na aplicação da política relativa aos produtos da 

indústria; 

3. Insta a Comissão a resolver os atuais conflitos de interesses estruturais na avaliação dos 

riscos públicos dos produtos regulamentados, a saber, o facto de a avaliação destes 

produtos se basear ampla ou exclusivamente em estudos realizados pelos requerentes ou 

por terceiros, pagos por estes últimos, enquanto a investigação independente é 

frequentemente ignorada ou rejeitada; insiste em que os produtores devem continuar a 

fornecer estudos, com partilha de custos entre as grandes empresas e as PME com base na 

quota de mercado relativa, para garantir a equidade, mas que todos os avaliadores são 

obrigados a ter plenamente em conta na sua avaliação os estudos científicos independentes 

e revistos por pares; 

4. Congratula-se com o investimento do setor privado na investigação e no desenvolvimento; 

recorda que a maioria dos peritos participou em projetos de investigação financiados pelo 

setor privado; recorda que o conhecimento especializado é um recurso escasso e que não 

convém torná-lo inacessível aos grupos de peritos; 

Questões internacionais 

 

5. Solicita à Comissão que emita e publique atempadamente convites à apresentação de 

candidaturas para a seleção de todos os membros de grupos de peritos, a ser condicionada 

à inscrição no Registo de Transparência, a fim de assegurar o cumprimento das 

Orientações da OCDE para a Gestão de Conflitos de Interesses no Serviço Público, bem 

como a devida diligência no seu controlo anual; 

6. Incentiva a Comissão a seguir o exemplo do Centro Internacional de Investigação do 

Cancro da Organização Mundial de Saúde (OMS), estabelecendo o estatuto de 

                                                 
1 Comunicação C (2010)7649, de 10.11.2010. 
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"especialistas convidados", que lhes permite basear-se em conhecimentos especializados 

do exterior, mas privando as entidades com conflitos de interesses reais, potenciais ou 

aparentes das prerrogativas de voto ou de relato dos membros de grupos de peritos; 

 

7. Insta todas as instituições pertinentes da UE a implementarem o artigo 5.°, n.º 3, da 

Convenção-Quadro sobre o Controlo do Tabaco da Organização Mundial de Saúde, 

segundo o qual as Partes devem assegurar que as políticas de luta antitabaco não sejam 

influenciadas pelos interesses comerciais e outros da indústria do tabaco, em 

conformidade com as recomendações que dela constam; exorta a Comissão a publicar a 

avaliação do acordo PMI e dos acordos com outras sociedades produtoras de tabaco, bem 

como uma avaliação do impacto da aplicação da Convenção-Quadro da Organização 

Mundial de Saúde para a Luta Antitabaco; manifesta a sua deceção com a troca de 

mensagens de correio eletrónico recentemente publicada, mas fortemente censurada, entre 

a Comissão Europeia e a empresa tabaqueira British American Tobacco; 

8. Manifesta a convicção de que o acordo PMI não deve ser negociado enquanto não for 

realizado um debate público e transparente após a publicação da sua avaliação; convida a 

Comissão a explorar as alternativas existentes; 

9. Considera que, na ausência de uma avaliação de impacto da Comissão, um acordo 

renovado de combate ao contrabando e à contrafação com a indústria do tabaco é um 

instrumento inadequado para combater o comércio ilícito de tabaco, em particular à luz do 

artigo 15.º da Diretiva relativa aos produtos do tabaco e do Protocolo para a eliminação do 

comércio ilícito de produtos do tabaco, adotado pelas Partes na Convenção-Quadro da 

Organização Mundial de Saúde para a luta antitabaco; 

10. Salienta a necessidade de um sistema de localização e rastreio para a contrafação de 

cigarros que seja independente da indústria do tabaco, em conformidade com o artigo 8.º, 

n.º 2, do Protocolo da OMS para a Eliminação do Comércio Ilícito de Produtos do Tabaco, 

em particular na ausência de quaisquer envios de contrabando apreendido para avaliação 

num laboratório independente, atendendo ao interesse da indústria em considerar as 

apreensões como contrafação, nos termos do acordo de combate ao contrabando e à 

contrafação, com a consequente perda de receitas aduaneiras na União; 

Questões em matéria de representação de interesses 

11. Solicita à Comissão que garanta o acesso do público às informações sobre as atividades de 

representação de interesses, a fim de melhorar a transparência e a integridade do processo 

de decisão nas instituições da UE; considera que o acesso do público às informações sobre 

as atividades de representação de interesses é um direito essencial dos cidadãos da UE e 

que é necessário para a prática democrática; 

12. Solicita às instituições europeias e ao respetivo pessoal, bem como às agências, que se 

abstenham de convidar representantes de grupos de interesses não registados para 

audições e outros eventos oficiais; apela a que a equipa de negociação da Comissão 

relativamente à TTIP seja incluída em qualquer dessas disposições; 

13. Insta as instituições da UE a criarem um registo na Internet, acessível ao público, de todos 

os documentos apresentados pelas partes interessadas, em que todos os representantes de 

interesses registados sejam obrigados a apresentar concomitantemente a este repositório 
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uma cópia de todos os documentos de tomada de posição que transmitam aos membros ou 

ao pessoal das instituições; 

Questões respeitantes à UE 

14. Considera que, num momento de euroceticismo crescente, é fundamental reforçar a 

confiança do público nas instituições da UE e nas pessoas responsáveis pela sua gestão, e 

que um forte compromisso com a transparência, a garantia da integridade das instituições 

e a luta contra a corrupção se revestem da maior importância; 

15. Recorda que um inquérito Eurobarómetro realizado em 2014 revelou que 70 % dos 

cidadãos da União consideram que existe corrupção nas instituições da UE e, por 

conseguinte, solicita às instituições da UE que se debrucem urgentemente sobre esta falta 

de confiança dos cidadãos; 

16. Insta a Comissão, em particular, a rever a sua comunicação de 2002 sobre os princípios 

gerais e regras mínimas de consulta das partes interessadas1; 

17. Convida o Presidente da Comissão a alargar as novas medidas de transparência aplicáveis 

aos comissários e aos diretores-gerais a outros altos funcionários da UE fortemente 

envolvidos no processo legislativo que se reúnem regularmente com as partes 

interessadas, como chefes de unidade; 

18. Recorda que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia confere aos cidadãos o 

direito de acesso aos documentos públicos e critica o facto de que uma das questões 

principais no que respeita à transparência das instituições da UE seja precisamente a 

recusa das mesmas de conceder acesso a documentos e informações; 

19. Insta a Comissão a explorar opções que englobem atos legislativos e disposições 

institucionais e administrativas, bem como a tomar medidas concretas com vista a criar 

um quadro para melhorar a governação e representar explicitamente as gerações futuras, a 

fim de melhor integrar os seus direitos no processo de decisão e na elaboração das 

políticas a nível europeu; 

20. Sublinha que a Comissão deve reforçar a integridade da sua utilização dos pareceres 

científicos, em especial não procurando um equilíbrio político, mas, pelo contrário, 

baseando-se nas informações mais objetivas e mais fiáveis disponíveis; 

21. Solicita à Comissão que torne mais simples o acesso às informações e que garanta maior 

transparência na aplicação das exceções previstas no artigo 4.º do Regulamento (CE) 

n.°1049/2001; 

22. Recomenda vivamente a instauração de um período de incompatibilidade de 5 anos 

relativamente a interesses comerciais, enquanto requisito para que os peritos candidatos se 

possam tornar membros titulares dos painéis científicos encarregados de elaborar projetos 

e tomar decisões; 

23. Congratula-se com a decisão da Comissão de obrigar os seus membros a tornar públicas 

                                                 
1 COM(2002)0704 de 11.12.2002. 
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as informações sobre as reuniões que eles próprios e os membros dos seus gabinetes 

realizam com organizações ou trabalhadores independentes sobre questões relacionadas 

com a elaboração e a execução das políticas da União; 

24. Solicita à Comissão que garanta o acesso aos documentos e às informações respeitantes 

aos procedimentos de notificação e de infração contra os Estados-Membros e respeitantes 

à execução dos acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia; 

25. Regista com satisfação e enaltece os esforços da Comissão no sentido de assegurar uma 

maior transparência das negociações da TTIP e insta a Comissão a prosseguir esses 

esforços e a facultar a todos os deputados ao Parlamento Europeu um acesso fácil aos 

textos das negociações; 

26. Exorta o Vice-Presidente da Comissão responsável pelo programa Legislar Melhor, 

Relações Interinstitucionais, Estado de Direito e Carta dos Direitos Fundamentais a 

cumprir a sua promessa e a apresentar propostas, sem demora, no sentido de estabelecer 

um acordo interinstitucional sobre um registo de transparência obrigatório e assegurar que 

existam mecanismos adequados de aplicação de sanções para as organizações que não 

respeitem as regras; insta o Conselho no seu papel de colegislador da União a agir em 

conformidade com o registo de transparência; 

 Conhecimentos especializados 

 

27. Sugere que, a fim de resolver os problemas decorrentes da eliminação seletiva dos 

resultados de investigação desfavoráveis, o registo prévio dos estudos e ensaios 

científicos, indicando o âmbito e a data prevista de conclusão, poderia constituir uma 

condição para a tomada em consideração nos processos regulamentar e legislativo; 

28. Manifesta-se preocupado, tendo em conta o seu papel na proteção da integridade do 

processo de decisão público, com certas práticas enganosas de registo de interesses 

económicos nos grupos de peritos, que distorcem o número de tais interesses declarados, 

tanto em termos absolutos, como relativos, assim como com o desequilíbrio relativamente 

aos interesses não económicos ou políticos. 

29. Insta a Comissão a assegurar que as consultas incluam perguntas abertas que conduzam a 

um debate político substancial, em vez de simplesmente procurarem confirmar orientações 

ou opções políticas já tomadas; insta a Comissão a assegurar a participação equilibrada 

nas consultas, refletindo a diversidade das partes interessadas; 

30. Observa que, a fim de garantir uma participação efetivamente equilibrada, devem ser 

envidados esforços especiais aquando da publicação do convite à apresentação de 

candidaturas para alcançar os diferentes setores de especialização, quer se trate do 

domínio científico ou da sociedade civil; 

31. Congratula-se com o anúncio pela Comissão de uma revisão da classificação dos 

membros de grupos de peritos no registo dos grupos de peritos; considera que este 

exercício deve pôr a categorização dos membros em conformidade com a aplicada no 

registo de transparência; 

32. Solicita à Comissão que adote medidas e sanções juridicamente vinculativas que 
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assegurem que a participação em grupos de peritos e entidades análogas que lhe prestam 

aconselhamento seja precisa e coerentemente equilibrada, com a devida atenção ao nível 

de especialização e à experiência atualizada dos participantes em relação aos assuntos em 

discussão, e categorizada no que diz respeito à natureza dos interesses representados pelos 

membros, em conformidade com as recomendações do Provedor de Justiça no contexto do 

inquérito de iniciativa OI/6/2014/NF; 

33. Considera que o nível geral de divulgação das informações relativas às reuniões e às 

deliberações dos grupos de peritos é insatisfatório; insta a Comissão a assegurar a 

disponibilização de informações mais detalhadas em tempo útil e de forma agregada, em 

particular no que se refere aos subgrupos; insta a Comissão a fazer declarações de 

interesses dos peritos, bem como atas de reuniões de grupos de peritos à disposição do 

público no seu sítio Web; 

34. Congratula-se com o compromisso da Comissão de introduzir novas disposições relativas 

a conflitos de interesses de personalidades nomeadas como membros de grupos de peritos 

a título pessoal; salienta a necessidade de que todos os peritos apresentem uma declaração 

de interesses para publicação no registo dos grupos de peritos; 

35. Apela à Comissão para que monitorize a independência dos peritos ao longo do exercício 

do seu mandato, a fim de evitar que eventuais interesses económicos possam surgir nesse 

período; 

36. Reconhece que os grupos de peritos têm de ter acesso às melhores competências 

científicas disponíveis; 

37. Considera que a exigência de competência técnica extremamente específica não é um 

motivo válido para evitar um convite à apresentação de candidaturas; 

Agências 

38. Destaca a necessidade de peritos independentes nas agências da UE e da atribuição de 

uma maior importância à eliminação dos conflitos de interesses nos painéis dessas 

agências; 

39. Salienta que é necessário que as Agências baseiem as suas decisões nos melhores dados 

disponíveis; recorda que o rigor científico é assegurado pelo processo de avaliação pelos 

pares e pela transparência e pela reprodutibilidade dos resultados; 

40. Salienta, no interesse de um aconselhamento científico fiável e independente para a 

elaboração das políticas, a importância de disponibilizar recursos adequados para o 

desenvolvimento de competências internas nas agências especializadas da UE, 

nomeadamente a possibilidade de levar a cabo investigação e ensaios para publicação, 

melhorando assim a atratividade do serviço público no aconselhamento sobre questões 

regulamentares, sem interromper as carreiras académicas dos cientistas; 

 41. Insiste em que todos os dados utilizados pelas agências para chegar a uma conclusão 

científica sejam disponibilizados ao público num formato legível por máquina, de modo a 

permitir uma avaliação científica e uma evolução constante; insiste em que, ao mesmo 

tempo que deve ser respeitada a privacidade individual, as cláusulas de confidencialidade 
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comercial e a legislação relativa aos segredos comerciais não devem entravar a 

divulgação de dados; exorta a Comissão a acompanhar atentamente a correta 

implementação da divulgação de dados; 

42. Solicita às instituições da UE que assegurem que as agências disponham dos meios 

necessários à sua missão; recorda que, atualmente, os peritos de uma série de agências não 

são remunerados pelo seu trabalho, apesar da importância estratégica dos seus contributos 

para a saúde pública e o ambiente; 

43. Salienta, no que se refere às agências da UE, a inadequação do recurso à autoavaliação por 

parte de potenciais membros de painéis e dos comités científicos, a fim de detetar 

potenciais conflitos de interesses; encoraja as agências da UE a estabelecerem um sistema 

de controlos proativos; 

44. Salienta que a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) deve garantir a máxima 

transparência no acesso aos relatórios clínicos e congratula-se com a decisão da Agência 

de publicar proativamente os relatórios sobre os ensaios clínicos que estão na base das 

decisões tomadas no tocante aos medicamentos; 

45. Insta as agências da UE a prosseguirem os seus esforços a fim de aplicarem critérios e 

procedimentos rigorosos para assegurar a independência dos seus painéis científicos 

relativamente aos setores económicos e não económicos afetados pelas respetivas 

deliberações e pela influência política por parte daqueles que possuem uma posição 

específica sobre a matéria em causa, a fim de evitar adequadamente conflitos de 

interesses, com particular referência à possibilidade de utilizarem um estatuto de 

"especialistas convidados" que permita receberem o contributo de peritos que têm ligações 

com indústrias regulamentadas, mas sem disporem de funções de relato ou de decisão em 

pareceres científicos. 

Questões atinentes ao Parlamento Europeu 

46. Felicita o Serviço de Estudos do Parlamento Europeu pela elevada qualidade do seu 

trabalho; destaca a necessidade de que lhe sejam concedidos mais recursos e de que seja 

garantida a sua independência administrativa ao serviço do interesse público; 

47. Tenciona ponderar a criação de uma base de dados das declarações de interesses dos 

deputados que seja aberta e pesquisável, de forma a assegurar maior transparência e 

controlo por parte da sociedade civil; 

48. Solicita às instituições da UE que tomem medidas no sentido de estabelecer ou de reforçar 

a prática de períodos mínimos de incompatibilidade durante os quais os altos funcionários 

da UE e os deputados do Parlamento Europeu não podem desenvolver atividades de 

representação de interesses suscetíveis de criar, ou de dar a impressão de criar, conflitos 

de interesses, a fim de evitar situações de «porta giratória»; solicita, entretanto, que sejam 

publicados os nomes dos altos funcionários da UE ou dos deputados ao Parlamento 

Europeu que tenham abandonado as suas instituições para trabalhar para interesses 

privados. 
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