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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. Salienta o importante papel desempenhado pela Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos na garantia da avaliação e da supervisão dos medicamentos de uso humano 
ou veterinário; 

2. Regista que, em 2008, o orçamento da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos 
se elevou a 182,9 milhões de euros, comparativamente a 163,1 milhões de euros no ano 
anterior; assinala ainda que a contribuição comunitária recebida pela Agência ascendeu a 
34 milhões de euros em 2008, o que representou uma diminuição de 2,4% em relação à de 
2007; 

3. Salienta que os rendimentos provenientes das taxas pelos serviços de avaliação são a 
principal fonte de receitas da Agência, representando 70,2% da receita total de 2008; 
reitera, neste contexto, a importância do instrumento das receitas afectadas concebido para 
as agências que dependem de taxas, para fazer face a evoluções imprevisíveis do mercado;

4. Lamenta o elevado nível de dotações transitadas, no montante de mais de 20 milhões de 
euros, que se deveu às despesas informáticas relativas à aplicação de um programa para 
regulamentação dos medicamentos que não respeita o princípio da anualidade; exorta, 
neste caso, a Agência a envidar todos os esforços para respeitar o Financeiro 
Regulamento, uma vez que esta situação na área da informática já existe há alguns anos;

5. Toma nota de que a Agência aplica há muito tempo uma política que consiste em celebrar 
contratos a prazo em moeda estrangeira, de modo a proteger uma parte do seu orçamento 
administrativo contra as flutuações desfavoráveis da taxa de câmbio da libra esterlina; 
espera que a Agência gira de forma prudente essas transacções; aconselha a criação de um 
grupo de trabalho encarregado de observar e acompanhar de perto esta estratégia de 
cobertura; 

6. Observa que o quadro de pessoal autorizado previa 481 lugares para 2008, dos quais 469 
se encontravam providos no final do ano; regista que 41 elementos de apoio adicionais 
(auxiliares, contratuais, peritos nacionais destacados) foram recrutados em 2008, 
ascendendo assim o número total de efectivos a 587;

7. Com base nos dados disponíveis, considera que deve ser dada quitação ao director 
executivo da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos pela execução do 
orçamento da Agência para o exercício de 2008.


