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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão dos 
Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Observa que, em 2009, foi disponibilizado um montante de 51 milhões de euros para 
financiar o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD), 48,1 
milhões dos quais a título de subvenções do orçamento da União;

2. Salienta que a execução das dotações de pagamentos conheceu um ligeiro aumento, tendo 
alcançado 91%, o que significa que dotações equivalentes a um montante de 4,8 milhões 
de euros não foram utilizadas; faz notar, contudo, que esta subexecução se deve ao facto 
de o CEPCD ter limitado o seu pedido de dotações de pagamentos a fim de reduzir a 
liquidez existente na sua conta bancária no final do exercício, tal como tinha sido 
solicitado pelo Tribunal de Contas e pela Comissão;

3. Deplora uma vez mais, tal como já o fizera no parecer relativo ao exercício de 2008, o 
elevado nível de transições, que representam 42% do título II e 63% do título III; recorda 
ao Centro o princípio orçamental da anualidade; tenciona controlar atentamente a 
execução do orçamento em 2010 e 2011, quando propuser o montante das subvenções da 
UE para 2012;

4. Considera, contudo, que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças é uma 
instituição importante para o reforço e o desenvolvimento da vigilância de doenças na 
Europa, bem como para a avaliação e a divulgação dos riscos actuais e futuros que as 
doenças infecciosas representam para a saúde humana; salienta o importante contributo do
Centro na luta contra a pandemia do vírus H1N1 em 2009;

5. Nota que, em 2009, o CEPCD desenvolveu um número considerável de produtos e 
serviços no domínio da epidemiologia, da vigilância, da prevenção e do controlo das 
doenças transmissíveis e publicou diversos relatórios científicos;

6. Considera, com base nos dados disponíveis, que pode ser concedida quitação ao Director 
do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças pela execução do orçamento do 
CEPCD para o exercício de 2009.


