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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. Recorda a importância do trabalho da Agência Europeia de Medicamentos (AEM), que 
emite os melhores pareceres científicos sobre todas as questões relacionadas com a 
avaliação da qualidade, da segurança e da eficácia dos medicamentos para uso humano e 
veterinário, tanto para os Estados-Membros como para as instituições da UE;

2. Considera que a quitação é um instrumento eficaz do Parlamento Europeu, que requer 
uma decisão baseada em argumentos concretos e importantes; recorda, neste contexto, as 
normas em vigor, ou seja, o Estatuto dos Funcionários e o Regime aplicável aos outros 
agentes das Comunidades Europeias, o Regulamento Financeiro aplicável ao orçamento 
geral das Comunidades Europeias, o regulamento que cria a Agência e as políticas e 
procedimentos específicos instituídos na Agência; 

3. Está firmemente convencido de que devem ser tomadas medidas adequadas em caso de 
não respeito das disposições em vigor; considera que, nestes casos, a Agência deverá 
elaborar um plano de ação destinado a corrigir as deficiências, devendo a sua execução ser 
acompanhada pelo Parlamento Europeu; considera ainda que ou o Parlamento Europeu ou 
o legislador europeu terá de resolver esses problemas alterando as normas e regulamentos 
em vigor a fim de eliminar eventuais lacunas; 

4. Tomou conhecimento da troca de correspondência circunstanciada entre a administração 
da AEM e o relator da Comissão CONT antes e depois da decisão tomada em plenário 
relativamente ao adiamento da concessão de quitação; 

5. Já no seu primeiro parecer dirigido à comissão competente para a matéria de fundo 
salientara os problemas colocados pelos montantes elevados das transições, pelas 
atividades profissionais do ex-diretor executivo após a cessação das suas funções, pela 
ausência de declarações de interesses de um certo número de peritos que participam na 
avaliação dos medicamentos (facto igualmente mencionado no relatório de 
acompanhamento do Serviço de Auditoria Interna) e pelo atraso da decisão do Conselho 
de Administração de reformar o sistema de remuneração dos serviços prestados pelas 
autoridades dos Estados-Membros; considera que a AEM envidou esforços significativos 
para consolidar os seus procedimentos internos com vista a garantir a independência dos 
seus peritos e do seu pessoal, e solicita ser informado semestralmente sobre os progressos 
realizados na aplicação das medidas tomadas a este respeito;

6. Recorda mais uma vez que o Tribunal de Contas proferiu observações sobre as transições, 
os contratos em matéria de TI e o sistema de remuneração dos serviços prestados pelas 
autoridades nacionais, mas considerou que as contas da Agência de 2010 eram fiáveis, 
legais e regulares;

7. Considera positivo o facto de a comissão competente para a matéria de fundo manter um 
contacto estreito com a Agência, convidando o diretor executivo para uma troca de pontos 
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de vista pelo menos uma vez por ano, nomeando uma pessoa de contacto de entre os seus 
membros e efetuando visitas à Agência de dois em dois anos; recorda que a última visita 
teve lugar em junho de 2011; 

8. Congratula-se, de um forma geral, com a declaração conjunta e a abordagem comum do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão sobre as agências descentralizadas; 
recorda que foram analisados e debatidos elementos importantes para a quitação; está 
convencido de que o roteiro sobre o acompanhamento da abordagem comum terá estas 
questões devidamente em conta; 

9. Considera que a decisão de quitação relativa à AEM não pode basear-se em requisitos 
adicionais, nomeadamente nas orientações da OCDE, pois a aplicação desses requisitos 
não foi oficialmente solicitada nem pelo legislador da UE nem por disposições específicas 
das agências no âmbito do respetivo processo de quitação; solicita às instituições 
europeias que avaliem a necessidade e oportunidade de introduzir orientações adicionais e 
de exigir o seu respeito num eventual quadro comum a todas as instituições e organismos 
europeus; 

10. Considera que, com base nos dados disponíveis, pode ser concedida quitação ao Diretor 
Executivo da Agência Europeia de Medicamentos pela execução do orçamento da 
Agência para o exercício de 2010.


