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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. Observa que, em 2012, um montante de 58,2 milhões de euros foi disponibilizado para o 
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças através do orçamento geral da 
União Europeia; toma nota de que foram providos 187 dos 335 lugares até ao fim de 
2012, estando nessa altura ativos no Centro 91 agentes contratuais e peritos nacionais 
destacados; reconhece que a ocupação dos lugares melhorou em relação a 2011; 

2. Congratula-se com o facto de o Tribunal de Contas anunciar que as operações subjacentes 
às contas anuais do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças 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 legalidade e 
regularidade das operações, nos controlos internos e na gestão orçamental; toma 
igualmente nota da resposta do Centro; congratula-se com o facto de o próprio Centro ter 
informado o Tribunal em outubro 2011 da superação do limite máximo dos pagamentos 
do contrato quadro e solicitado aconselhamento e orientação nesta matéria num espírito 
de total transparência; considera que as medidas imediatas tomadas pelo Centro são 
apropriadas no que se refere à continuidade das atividades e às ações corretivas; toma 
nota de que não houve perda de fundos nem prejuízos para terceiros; observa que o 
Centro reviu a sua política de verificação de subvenções, a fim de garantir a elegibilidade 
e a exatidão dos custos declarados; está ciente das atividades plurianuais do Centro que 
deram origem a transições no montante de 8,3 milhões de euros; pede, no entanto, ao 
Centro que respeite o princípio da anualidade orçamental;

4. Congratula-se com os esforços do Centro para concluir todas as medidas corretivas 
tomadas no seguimento das observações anteriores do Tribunal; 

5. Está ciente de que o centro recebe o seu financiamento através do orçamento da 
Comissão; solicita, no entanto, ao Centro que deixe claro na sua comunicação interna e 
externa que recebe fundos disponibilizados pelo orçamento da UE (subvenção da UE) e 
não por subvenção da Comissão; 

6. Recomenda que, tendo em conta os dados disponíveis, seja concedida quitação ao Diretor 
Executivo do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças pela execução do 
orçamento deste último relativo ao exercício de 2012.


