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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. Congratula-se vivamente com o trabalho realizado pela Agência Europeia de 
Medicamentos em termos de avaliação e supervisão dos medicamentos para uso humano e 
veterinário; 

2. Salienta, mais uma vez, que o orçamento da Agência é financiado tanto a partir do 
orçamento da União como pelas taxas pagas pela indústria farmacêutica quando requerem 
a obtenção ou manutenção de uma autorização de colocação no mercado da União; nota 
que a Agência dispunha de um orçamento global de 208 400 000 euros, incluindo um 
montante de 33 600 000 euros a título de novo subsídio do orçamento da União; 

3. Toma nota da disponibilidade da Agência para publicar as declarações de interesses dos 
peritos participantes na avaliação de medicamentos, mas lamenta o facto de muitos desses 
peritos ainda não terem publicado as suas declarações de interesses;

4. Toma nota do número crescente de produtos e serviços (pareceres, relatórios, 
aconselhamento científico, inspeções) em relação a 2009; está igualmente satisfeito com a 
implementação do Regulamento (CE) n.º 141/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro de 1999, relativo aos medicamentos órfãos1 e encoraja a Agência a 
prosseguir a sua ação para prestar incentivos à investigação, desenvolvimento e colocação 
no mercado de medicamentos órfãos específicos;

5. Recorda que o Tribunal de Contas considera que as contas da Agência relativas a 2010 são 
fiáveis, legais e regulares; nota, contudo, que o Tribunal de Contas formulou observações 
sobre as transições, os contratos em matéria de tecnologias da informação (TI) e o sistema 
de pagamento para os serviços prestados pelas autoridades nacionais;

6. Felicita a Agência pelos esforços envidados para reduzir as transições; insta-a a prosseguir 
nesta via, a fim de aplicar plenamente o princípio da anualidade, tal como fora solicitado 
em anos anteriores;

7. Acompanha todos os desenvolvimentos no contexto dos contratos em matéria de TI 
resultantes de um erro importante ocorrido em 2009; constata o trabalho realizado pela 
Agência para reforçar o sistema de validação e utilizar todos meios para reduzir a 
ocorrência de erros humanos neste processo;

8. Toma nota de que, em 17 de março de 2011, o Conselho de Administração adotou 
restrições relativas às atividades profissionais subsequentes do antigo Diretor Executivo, 
após protestos públicos, apoiados pelo Parlamento Europeu, contra a sua decisão, de 
janeiro de 2011, no sentido de autorizar sem restrições as novas atividades profissionais 
anteriormente referidas; recorda, neste contexto, que uma delegação da Comissão do 

                                               
1 JO L 18, de 22.1.2000, p. 1.
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Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar visitou a Agência, em junho de 
2011, a fim de acompanhar este caso e de receber informações adicionais sobre os 
procedimentos melhorados; recorda, além disso, que a comissão parlamentar procedeu a 
uma troca de pontos de vista com o Diretor Executivo, nomeado em julho de 2011, 
quando a questão foi tratada de novo, a fim de evitar novas ocorrências desta natureza;

9 Nota que o Serviço de Auditoria Interna, no seu relatório de acompanhamento, de 
setembro de 2010, continuava a considerar “inadequada a avaliação da independência dos 
peritos” e que o Diretor Executivo da Agência deveria publicar uma lista de todos os 
medicamentos autorizados em causa, assim como informar sobre a forma como a Agência 
tencionava retificar esses procedimentos;

10. Apoia os esforços envidados pela Agência, a nível executivo e administrativo, para 
corrigir o sistema de pagamento para os serviços prestados pelas autoridades dos 
Estados-Membros, que deveria basear-se claramente nos custos reais; insta o Conselho de 
Administração a avançar nesta matéria;

11. Solicita à Agência que informe semestralmente a Comissão do Ambiente, da Saúde 
Pública e da Segurança Alimentar sobre a implementação melhorada das medidas tomadas 
no que diz respeito ao pessoal e aos peritos; considera, com base nos dados disponíveis, 
que pode ser concedida quitação ao Diretor Executivo da Agência Europeia de 
Medicamentos pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2010.
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