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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. Nota que, em 2012, foi disponibilizado à Agência Europeia de Medicamentos um 
montante de 222 489 000 euros, dos quais 28 966 000 euros eram contribuições do 
orçamento geral da UE; constata que 575 dos 590 lugares disponíveis tinham sido 
providos e que, no final de 2012, estavam ao serviço da Agência 160 agentes contratuais 
e peritos nacionais destacados, o que representa uma redução de 17 em relação a 2011;

2. Congratula-se com o facto de o Tribunal de Contas considerar que as operações 
subjacentes às contas anuais da Agência Europeia de Medicamentos relativas ao 
exercício de 2012 são legais e regulares em todos os seus aspetos materiais;

3. Toma nota das observações feitas pelo Tribunal de Contas, que incidem na fiabilidade 
das contas, na legalidade e regularidade das operações e na gestão orçamental; toma 
conhecimento da reposta da Agência; considera que as explicações fornecidas pela 
Agência sobre a introdução do sistema de contabilidade SAP para reconhecer com 
maior precisão as receitas ligadas a todos os tipos de pedidos de taxas e as informações 
sobre a validação do seu sistema de contabilidade para os ativos incorpóreos são 
plenamente suficientes; cumpre-lhe salientar que a decisão do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, de 19 de novembro de 2013, sobre o método de adaptação dos 
vencimentos de 2011 também teve repercussões nos pagamentos no que se refere ao 
coeficiente de correção e à taxa de câmbio EUR-GBP aplicável, uma vez que o pacote 
de medidas sobre a adaptação dos vencimentos compreende estas duas questões; solicita 
à Agência que, em estreita cooperação com a Comissão, encontre uma solução que seja 
do interesse dos empregados e respeite a regulamentação em vigor; interroga-se por que 
razão o Tribunal de Contas não formulou observações sobre a questão do pagamento 
das propinas escolares nos anos anteriores e apoia os argumentos apresentados pela 
Agência quanto ao pagamento de propinas escolares na ausência de uma Escola 
Europeia; toma conhecimento do reduzido montante transitado para 2013, em 
comparação com 2010 e 2011; está consciente de que esta transição se deve em parte ao 
novo projeto imobiliário; recorda, contudo, à Agência o princípio de anualidade que 
rege o orçamento; 

4. Salienta a importância do papel da Agência na proteção e promoção da saúde pública e 
da saúde dos animais através da avaliação e da supervisão dos medicamentos para 
utilização humana ou veterinária; congratula-se com a política de gestão dos conflitos 
de interesses, atualizado e aprovado pelo Conselho de Administração pela última vez 
em março de 2012;

5. Recomenda, com base nos dados disponíveis, que seja concedida quitação ao Diretor 
Executivo da Agência Europeia de Medicamentos pela execução do seu orçamento 
relativo ao exercício de 2012.


