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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. Recorda que, como previsto no seu regulamento financeiro, a receita do orçamento da 

Agência Europeia de Medicamentos («Agência») é constituída pelas contribuições da 

União, pelas taxas cobradas a título dos pedidos de autorização de introdução no mercado 

dos produtos farmacêuticos e das atividades pós-autorização desenvolvidas, bem como a 

título de várias atividades administrativas; 

2. Regista que, em 2015, o orçamento total da Agência foi de 304 000 000 EUR, dos quais 

18 669 000 foram disponibilizados através do financiamento de base do orçamento geral 

da União Europeia. 

3. Observa que em 2015 se comemorou o 20.º aniversário da Agência e o 50.º aniversário da 

legislação farmacêutica na União; 

4. Regista que, no que toca às dotações de autorização e de pagamento em 2015, todas as 

novas dotações foram autorizadas e pagas; toma conhecimento do nível de execução, que 

se situa nos 94,6 %, o que representa um volume de dotações não utilizadas 

correspondente a 1949 milhões de EUR; observa, no entanto, que esta subexecução 

corresponde às receitas afetadas não utilizadas (resultados da execução orçamental de 

2014 da Agência), que foram reutilizadas no exercício de 2016; 

5. Recorda que, no seguimento do acórdão do Tribunal da Função Pública da União 

Europeia, proferido em 13 de novembro de 2014, que anulou a decisão da Comissão de 

adotar uma lista restrita de potenciais candidatos ao cargo de Diretor Executivo da 

Agência e, consequentemente, a nomeação de um Diretor Executivo pelo conselho em 

novembro de 2011, o posto de Diretor Executivo voltou a ser publicado e provido e que, 

apesar dessa situação difícil, a Agência cumpriu o programa de trabalho; 

6. Recorda que a Agência começou a cobrar taxas relacionadas com serviços de 

farmacovigilância em finais de 2014; regista que, para o exercício de 2015, foram 

recuperados 21 640 000 EUR; 

7. Regista que, em 2015, a Agência recomendou a concessão de autorizações de introdução 

no mercado para 93 medicamentos, os quais incluem 39 novas substâncias ativas; salienta 

que essas substâncias nunca tinham sido autorizadas em medicamentos na União e que 

não estão relacionadas com a estrutura química de qualquer outra substância autorizada; 

8. Reitera a importância do papel da Agência para a proteção e promoção da saúde pública e 

da saúde dos animais, através da avaliação e supervisão dos medicamentos para utilização 

humana ou veterinária; 

9. Recomenda, com base nos factos disponíveis, que seja concedida quitação ao Diretor 

Executivo da Agência Europeia de Medicamentos pela execução do orçamento da 

Agência relativo ao exercício de 2015. 


