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1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos 
para o exercício de 2020
(2021/2132(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia de Medicamentos relativas 
ao exercício de 2020,

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2020, acompanhado das respostas das agências1,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes2, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2020, 
nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de ... 2022, sobre a quitação a dar à 
Agência quanto à execução do orçamento para o exercício de 2020 (00000/2022 – 
C9-0000/2022),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20123, nomeadamente o artigo 70.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março de 2004, que estabelece procedimentos da União de 
autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que 
institui uma Agência Europeia de Medicamentos4, nomeadamente o artigo 68.º,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) 2019/715 da Comissão, de 18 de 
dezembro de 2018, que institui o regulamento financeiro-quadro dos organismos criados 
ao abrigo do TFUE e do Tratado Euratom e referidos no artigo 70.º do Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho5, nomeadamente o 
artigo 105.º,

1 JO C 439 de 29.10.2021, p. 3. Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020: 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59697
2 JO C 439 de 29.10.2021, p. 3. Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020: 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59697
3 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
4 JO L 136 de 30.4.2004, p. 1.
5 JO L 122 de 10.5.2019, p. 1.
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– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2022),

1. Dá quitação à Diretora-Executiva da Agência Europeia de Medicamentos pela execução 
do orçamento da Agência para o exercício de 2020/Adia a decisão de dar quitação à 
Diretora-Executiva da Agência Europeia de Medicamentos pela execução do orçamento 
da Agência para o exercício de 2020;

2. Regista as suas observações na resolução que se segue;

3. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que desta 
constitui parte integrante à Diretora-Executiva da Agência Europeia de Medicamentos, 
ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas e de prover à respetiva publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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2. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o encerramento das contas da Agência Europeia de Medicamentos relativas ao 
exercício de 2020
(2021/2132(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência Europeia de Medicamentos relativas 
ao exercício de 2020,

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2020, acompanhado das respostas das agências1,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes2, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2020, 
nos termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de ... 2022, sobre a quitação a dar à 
Agência quanto à execução do orçamento para o exercício de 2020 (00000/2022 – 
C9-0000/2022),

– Tendo em conta o artigo 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 
1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão n.º 541/2014/UE, e 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/20123, nomeadamente o artigo 70.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março de 2004, que estabelece procedimentos da União de 
autorização e de fiscalização de medicamentos para uso humano e veterinário e que 
institui uma Agência Europeia de Medicamentos4, nomeadamente o artigo 68.º,

– Tendo em conta o Regulamento Delegado (UE) 2019/715 da Comissão, de 18 de 
dezembro de 2018, que institui o regulamento financeiro-quadro dos organismos criados 
ao abrigo do TFUE e do Tratado Euratom e referidos no artigo 70.º do Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho5, nomeadamente o 
artigo 105.º,

1 JO C 439 de 29.10.2021, p. 3. Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020: 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59697
2 JO C 439 de 29.10.2021, p. 3. Relatório Anual do TCE sobre as agências da UE relativo ao exercício de 2020: 
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=59697
3 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
4 JO L 136 de 30.4.2004, p. 1.
5 JO L 122 de 10.5.2019, p. 1.
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– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2022),

1. Aprova o encerramento das contas da Agência Europeia de Medicamentos para o 
exercício de 2020/Adia o encerramento das contas da Agência Europeia de 
Medicamentos para o exercício de 2020;

2. Encarrega a sua Presidente de transmitir a presente decisão à Diretora-Executiva da 
Agência Europeia de Medicamentos, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas 
e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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3. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante da decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento da Agência Europeia de Medicamentos para o exercício de 
2020
(2021/2132(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a decisão sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência 
Europeia de Medicamentos para o exercício de 2020,

– Tendo em conta o artigo 100.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2022),

A. Considerando que, de acordo com o seu mapa de receitas e despesas1, o orçamento 
definitivo da Agência Europeia de Medicamentos (a «Agência») para o exercício 
de 2020 foi de 369 749 000 EUR, o que representa um aumento de 6,63 % face a 2019; 
considerando que a Agência é financiada por taxas, sendo cerca de 84,00 % das suas 
receitas de 2020 provenientes de taxas pagas pela indústria farmacêutica por serviços 
prestados, 15,92 % do orçamento da União e 0,08 % de receitas afetadas externas;

B. Considerando que, no seu relatório sobre as contas anuais da Agência para o exercício 
de 2020 (o «relatório do Tribunal»), o Tribunal de Contas (o «Tribunal») afirma ter 
obtido garantias razoáveis de que as contas anuais da Agência são fiáveis e de que as 
operações subjacentes são legais e regulares;

Gestão orçamental e financeira

1. Observa com satisfação que os esforços de supervisão orçamental envidados durante o 
exercício de 2020 resultaram numa taxa de execução orçamental de 98,83 %, o que 
representa um acréscimo de 0,27 % relativamente a 2019; verifica que a taxa de 
execução das dotações de pagamento foi de 78,47 %, o que representa um decréscimo 
de 4,58 % relativamente a 2019;

Desempenho

2. Observa que, apesar das dificuldades causadas pela pandemia mundial, a Agência 
continuou a agir no interesse do bom funcionamento do mercado único dos 
medicamentos para uso humano e veterinário, servindo de plataforma da rede europeia 
de autoridades reguladoras dos medicamentos que implementa o quadro legislativo da 
União aplicável a esses produtos;

3. Observa, no que diz respeito ao seguimento dado às observações de quitação do ano 

1 JO C 114 de 31.3.2021, p.25.
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passado, que a Agência está a rever o seu conjunto de indicadores e métricas com o 
objetivo de reduzir ainda mais a complexidade, reforçar a transparência e aumentar a 
eficácia do acompanhamento das suas atividades; insta a Agência a informar a 
autoridade de quitação sobre os desenvolvimentos nesta matéria;

4. Observa, no que diz respeito ao seguimento dado às observações de quitação do ano 
passado, que a Agência partilha serviços com a Comissão e outras agências da União e 
participa frequentemente em procedimentos de adjudicação pública conjuntos entre 
agências; observa ainda que a Agência coopera com a Rede de Agências da União 
Europeia, a fim de partilhar e adotar boas práticas destinadas a aumentar a eficiência 
entre todas as agências e empresas comuns; observa que, na sequência de um 
ciberataque perpetrado em dezembro de 2020, a Agência aumentou a sua cooperação no 
domínio da cibersegurança, em particular com a Equipa de Resposta a Emergências 
Informáticas para as instituições, organismos e agências da UE (CERT-UE) e a Agência 
da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol), bem como com um prestador 
de serviços externo com conhecimentos especializados em matéria de resposta a 
incidentes de segurança informática;

Política de pessoal

5. Destaca que, em 31 de dezembro de 2020, o quadro de pessoal estava preenchido a 
100,00 %, com 596 agentes temporários nomeados para 596 lugares de agentes 
temporários autorizados pelo orçamento da União (em comparação com 591 lugares 
autorizados em 2019); regista que, além disso, 197 agentes contratuais e 32 peritos 
nacionais destacados trabalharam para a Agência em 2020;

6. Regista a distribuição de género nos quadros superiores da Agência, em que os homens 
ocupam 16 dos 26 (61,54 %) lugares, e a distribuição de género no conselho de 
administração da Agência, sendo 40 dos 65 (61,54 %) membros homens; faz notar ainda 
a distribuição de género entre o pessoal da Agência, que conta com 66,83 % de 
mulheres (536 em 802);

7. Constata que, de acordo com o relatório de acompanhamento de 2018 e com o relatório 
do Tribunal de 2019, a Agência ainda não aplicou integralmente a recomendação do 
Tribunal sobre o recurso a consultores externos; congratula-se, no entanto, com os 
esforços envidados pela Agência em 2020 para dar seguimento a esta observação, 
reduzindo significativamente o recurso a consultores informáticos;

8. Reconhece os esforços envidados pela Agência e encoraja-a a prosseguir o 
desenvolvimento de um quadro estratégico de longo prazo em matéria de recursos 
humanos que contemple o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, a orientação 
profissional ao longo da vida e a progressão na carreira, o equilíbrio de género, o 
teletrabalho, o equilíbrio geográfico e o recrutamento e a integração de pessoas com 
deficiência;

9. Observa que a pandemia de COVID-19 dominou as atividades da Agência em 2020, o 
que resultou na afetação de recursos substanciais para dar resposta à crise de saúde 
pública; observa que, em consequência desta situação, o âmbito do programa de 
trabalho da Agência para 2020 teve de ser reduzido, o que levou a atrasos na realização 
de importantes atividades de saúde pública ou à suspensão das mesmas, em 
conformidade com o plano de continuidade das atividades, tais como a publicação de 
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dados clínicos para produtos não relacionados com a COVID-19, o desenvolvimento de 
orientações para grupos de trabalho científicos e a prestação de apoio aos mesmos; 
observa que a atribuição de 40 lugares de agentes temporários pela autoridade 
orçamental ajudou a Agência a lidar com a carga de trabalho excecional; regista ainda a 
declaração da Agência segundo a qual esses cargos só foram atribuídos em novembro 
de 2020, quando, do ponto de vista operacional, era demasiado tarde para atenuar 
significativamente a carga de trabalho relacionada com a COVID-19 no ano em 
questão;

Adjudicação de contratos 

10. Toma nota da resposta da Agência à observação de seguimento do relatório do Tribunal 
do ano passado relativa à combinação de elementos não interligados (fornecimento de 
impressoras e gestão do cais de carregamento) num único lote do concurso público para 
a celebração de um contrato-quadro, segundo a qual não teria sido viável nem eficaz 
adjudicar esses serviços por concursos públicos distintos; observa que, na sequência do 
contributo da Comissão Consultiva de Compras e Contratos, o regime aplicável à 
duração dos contratos da Agência para o referido contrato-quadro passou a ser 4 +1 +1, 
o que significa que, após quatro anos, o contrato poderá ser rescindido, se necessário; 
insta a Agência a verificar a compatibilidade dos serviços combinados através da 
inclusão, no âmbito de cada procedimento de adjudicação, de uma estratégia de 
concurso apoiada por uma análise de mercado, e a ter em conta essa estratégia durante a 
fase de concurso, bem como a manter a autoridade de quitação informada sobre a 
evolução a este respeito;

11. Observa, no que diz respeito ao seguimento dado às observações de quitação do ano 
passado, que, em 2019, a Agência assinou um contrato-quadro com três empresas 
relativo à colocação à disposição de trabalhadores temporários, sem fornecer qualquer 
repartição dos custos brutos estimados de pessoal relativos aos agentes temporários em 
cada categoria de pessoal solicitada; observa que, consequentemente, não estava em 
condições de avaliar se a margem de lucro ou o lucro bruto do prestador de serviços era 
razoável em relação a contratos semelhantes; reconhece que a Agência contactou a Rede 
de Agências da UE e realizou estudos de mercado para compreender as condições do 
mercado local para os trabalhadores contratados; insta a Agência a comunicar com o 
Tribunal para que possa determinar quais as ações adequadas para dar resposta a essas 
conclusões;

Prevenção e gestão de conflitos de interesses e transparência

12. Toma conhecimento das medidas existentes e dos esforços em curso da Agência para 
garantir a transparência, prevenir e gerir os conflitos de interesses, bem como proteger 
os denunciantes; observa que, em 2020, não se registaram quaisquer casos internos de 
denúncia de irregularidades, tendo, porém, sido recebidas 25 denúncias externas de 
irregularidades; observa que 15 processos foram encerrados e que 10 processos ainda 
estão em curso; solicita à Agência que informe a autoridade de quitação sobre os 
progressos realizados nestes processos;

13. Observa que, em 2020, a Agência não assinalou qualquer caso de conflito de interesses 
e publicou as declarações de conflitos de interesses dos membros do seu conselho de 
administração e dos seus quadros superiores; regista com satisfação que a Agência 
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publicou os CV dos membros do seu conselho de administração, dos seus quadros 
superiores e dos seus peritos externos e internos;

14. Congratula-se com as medidas adicionais adotadas para reforçar a transparência das 
atividades da Agência, em especial publicitando as reuniões do pessoal da Agência com 
partes interessadas externas, bem como com a sua disponibilização no sítio Web da 
Agência;

Controlo interno

15. Observa que o sistema de controlo interno instituído pela Agência é – tanto em termos 
dos elementos individuais como no seu conjunto – globalmente eficaz, requerendo 
algumas melhorias com vista a reforçar ainda mais a eficácia de alguns elementos 
específicos; observa, além disso, que se considera que os procedimentos de controlo 
interno oferecem uma garantia razoável de que os recursos sob a responsabilidade do 
diretor-executivo foram utilizados para os fins previstos e em conformidade com os 
princípios da boa gestão financeira;

16. Toma nota da observação do Tribunal relativa à alteração dos preços de um 
contrato-quadro de serviços de restauração e fornecimento de refeições, que apenas 
autorizou que a alteração fosse realizada em 2021 e segundo a qual a revisão de preços 
de 2020 foi considerada irregular pelo Tribunal; observa ainda que, relativamente a um 
pagamento auditado de 125 954 EUR, a Agência não conseguiu conciliar os custos 
imputados com as disposições e taxas estabelecidas no contrato-quadro, em violação do 
Regulamento Financeiro; observa que ambas as observações constituem insuficiências 
do controlo interno, que devem ser examinadas na avaliação anual do quadro de 
controlo interno; insta a Agência a incluir as conclusões do Tribunal na sua avaliação 
anual e a informar a autoridade de quitação sobre o resultado dessa avaliação;

Resposta à COVID-19 e continuidade das atividades

17. Observa que, na sequência do surto de COVID-19, a Agência invocou o seu plano de 
continuidade das atividades e o seu plano para lidar com as ameaças contra a saúde 
pública, a fim de proteger a saúde e a segurança do pessoal, dos delegados e dos 
contratantes, continuando simultaneamente a cumprir o seu mandato; observa que a 
Agência acompanhou de perto, em diferentes dimensões, a evolução do impacto da 
pandemia e seguiu as orientações e decisões tomadas pela Comissão, pelo Governo dos 
Países Baixos, pelo Estado-Membro de acolhimento e por organizações de saúde como 
o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e a Organização Mundial da 
Saúde;

18. Observa que a Agência dispensou de taxas pela prestação de aconselhamento científico 
as empresas farmacêuticas que desenvolvem tratamentos e vacinas contra a COVID-19, 
a fim de facilitar a investigação sobre o vírus da COVID-19 em 2020; observa, no 
entanto, que tal não teve incidência nas estimativas de receitas da Agência, uma vez que 
as taxas a que renunciou não faziam parte das estimativas orçamentais iniciais;

Outras observações 

19. Observa, no que diz respeito ao seguimento dado à declaração do ano passado e ao 
parágrafo de ênfase de matéria no relatório do Tribunal de 2020, que a Agência está 
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preocupada com o contrato de arrendamento e subarrendamento das suas antigas 
instalações em Londres, que dura até 2039; congratula-se com o facto de o conselho de 
administração da Agência ter solicitado à Comissão que se debruçasse sobre esta 
questão a nível político, uma vez que esta não ficou resolvida durante as negociações 
relativas à saída do Reino Unido da União; observa com preocupação que as atividades 
relacionadas com o contrato de arrendamento e subarrendamento são intensas em 
termos de recursos e não se enquadram no âmbito das responsabilidades da Agência em 
matéria de saúde pública; observa, além disso, que a atual volatilidade do Reino Unido 
e da economia mundial causada pela pandemia de COVID-19 acentua a necessidade 
premente de resolver rapidamente esta questão, a fim de permitir que a Agência dedique 
plenamente os seus recursos à luta contra a crise de saúde pública e concentre os seus 
esforços na sua missão de saúde pública;

20. Lamenta que a Agência tenha sido vítima de um ciberataque em dezembro de 2020; 
observa que foi realizada uma investigação criminal completa pelas autoridades 
responsáveis pela aplicação da lei, em cooperação com a CERT-UE e a Europol, bem 
como por um terceiro prestador de serviços externo com conhecimentos específicos em 
matéria de resposta a incidentes de segurança informática; observa que, desde então, as 
capacidades defensivas da Agência em matéria de cibersegurança foram reforçadas, 
com novos investimentos para proteger a Agência de futuros ataques; congratula-se com 
os esforços envidados pela Agência e solicita à Agência que tenha igualmente em conta 
os riscos de reputação e os efeitos desestabilizadores na opinião pública aquando de 
uma utilização abusiva de informação obtida através de um ataque dessa natureza;

21. Congratula-se com os esforços envidados pela Agência para pôr em prática uma 
estratégia global de desenvolvimento sustentável, incluindo medidas para reduzir as 
emissões de CO2 e assegurar que a Agência seja um local de trabalho eficaz em termos 
de custos e respeitador do ambiente; insta a Agência a informar a autoridade de quitação 
sobre os desenvolvimentos nesta matéria;

22. Observa que a Agência desenvolveu e implementou um plano de comunicação para 
2020 que visava alargar o alcance das suas atividades de comunicação, especialmente as 
relacionadas com a situação sem precedentes da pandemia de COVID-19;

°

° °

23. Remete, em relação a outras observações, de natureza horizontal, que acompanham a 
sua decisão sobre a quitação, para a sua Resolução, de ... de 20222, sobre o desempenho, 
a gestão financeira e o controlo das agências.

2 Textos aprovados, P9_TA(2022)0000.


