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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. Chama a atenção para o facto de o orçamento da Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos (EMA) ser financiada, quer a partir do orçamento da UE, quer pelas taxas 
pagas pelos requerentes da indústria farmacêutica para obtenção ou manutenção de uma 
autorização comunitária de colocação no mercado; assinala, porém, que a contribuição do 
orçamento da UE representa apenas 18,7% do orçamento global e que a mesma tem vindo 
a ser reduzida ao longo dos anos (em 2005 a contribuição representava 22,7%); salienta 
que o orçamento global da Agência foi de 194.389 milhões de euros; 

2. Saúda os esforços envidados pela Agência no sentido de fornecer mais aconselhamento 
científico numa fase precoce de desenvolvimento de um novo medicamento, bem como a 
introdução de medidas destinadas a acelerar a avaliação de medicamentos de importância 
crucial para a saúde pública e o desenvolvimento e a aplicação de programas de 
telemática;

3. Considera que a Agência Europeu de Avaliação dos Medicamentos constitui uma fonte de 
importantes pareceres científicos, recomendações científicas, melhores práticas para 
efeitos de avaliação e supervisão de medicamentos na Europa e saúda os contributos 
destinados à Comissão Europeia e aos Estados-Membros tendo em vista a harmonização 
das normas regulamentares a nível internacional;

4. Está satisfeito com a aplicação do Regulamento relativo aos medicamentos-órfãos e 
encoraja a Agência a prosseguir a sua acção, a fim de prestar incentivos à investigação, ao 
desenvolvimento e à colocação no mercado de determinados produtos médicos órfãos;

5. Toma nota das observações do Tribunal de Contas Europeu sobre as dotações transitadas
para o exercício de 2010 sob o Título II - Edifícios, equipamento e despesas diversas de 
funcionamento procedeu à avaliação da resposta da Agência sobre as observações e 
acolhe positivamente os esforços visando reduzir as transições pela agência; encoraja a 
EMA a prosseguir este processo a fim de aplicar integralmente o princípio da anualidade; 

6. Toma, mais uma vez, nota do facto de a Agência aplicar 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, por forma a 
evitar perdas cambiais, que, em 2009, se estimaram em 0,9 milhões de euros; entende 
proceder ao acompanhamento da política revista de tesouraria; 

7. Com base nos dados disponíveis, entende que poderá ser concedida quitação ao director 
executivo da Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos pela execução do 
orçamento da EMA no exercício de 2009.


