
Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2023 1
www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

SAÚDE PÚBLICA

O Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) reforçou a importância
da política de saúde, ao estipular que «na definição e execução de todas as políticas
e ações da União será assegurado um elevado nível de proteção da saúde» (artigo
168.º, n.º 1, do TFUE). A responsabilidade pela proteção da saúde e, em especial,
pelos próprios sistemas de saúde continua a caber, em primeiro lugar, aos Estados-
Membros. No entanto, a UE tem um papel importante a desempenhar na melhoria
da saúde pública, na prevenção e gestão das doenças, na minimização das fontes
de perigo para a saúde humana e na harmonização das estratégias de saúde entre
Estados-Membros.
A política de saúde pública ocupou recentemente um lugar central na elaboração das
políticas europeias, com o Parlamento Europeu a eleger o cancro como um dos seus
domínios prioritários no início da 9.ª legislatura, mas também devido à emergência
da pandemia de COVID-19 e aos esforços envidados pela Comissão para trabalhar
no sentido de uma União Europeia da Saúde mais forte.

BASE JURÍDICA

Artigo 168.º (proteção da saúde pública), artigo 114.º (mercado único) e artigo 153.º
(política social) do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE).

OBJETIVOS

A política de saúde pública da UE visa:
— proteger e melhorar a saúde dos cidadãos da UE;

— apoiar a modernização e digitalização dos sistemas e infraestruturas de saúde;

— melhorar a resiliência dos sistemas de saúde na Europa;

— dotar os países da UE de instrumentos para uma melhor prevenção e resposta
a futuras pandemias.

REALIZAÇÕES

A política de saúde da UE resultou das disposições em matéria de saúde e segurança,
tendo-se, mais tarde, desenvolvido na sequência da livre circulação de pessoas e
bens no mercado interno, que exigia uma coordenação de questões do domínio da
saúde pública. Diversos fatores, nomeadamente a crise da encefalopatia espongiforme
bovina («doença das vacas loucas»), no final do século XX, colocaram a saúde e
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a proteção dos consumidores no topo da agenda política. A criação de agências
especializadas, como a Agência Europeia de Medicamentos (EMA), em 1993, e o
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), em 2004, ilustram o
compromisso crescente da UE com a política de saúde. A saúde pública beneficiou
igualmente de ações em domínios de intervenção como o ambiente e a alimentação,
entre muitos outros. A criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA),
em 2006, ao abrigo do quadro REACH, para a avaliação e o registo de substâncias
químicas, e a criação da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA),
em 2002, foram igualmente indicadores dos esforços mais abrangentes destinados a
melhorar a saúde dos cidadãos da UE. O surto da pandemia de COVID-19, em 2020,
levou a UE a voltar novamente a sua atenção para a resposta às crises sanitárias
transfronteiriças, trabalhando no sentido de uma União Europeia da Saúde mais forte.
A. Iniciativas anteriores e contexto
Não obstante a ausência de uma base jurídica clara, a política de saúde pública
foi desenvolvida em vários domínios muito antes de o TFUE ser adotado. Já tinha
sido introduzida legislação em matéria de medicamentos em 1965, para assegurar
normas elevadas na investigação e no fabrico de medicamentos e a harmonização dos
procedimentos nacionais de autorização de medicamentos e para introduzir normas
sobre a publicidade, a rotulagem e a distribuição. Os programas de investigação no
campo da medicina e da saúde pública remontam a 1978, tendo como objeto de
estudo questões como o envelhecimento, os problemas de saúde relacionados com o
ambiente e o estilo de vida, os riscos da radiação e a análise do genoma humano, com
especial atenção às principais doenças. Os Estados-Membros acordaram também em
prestar assistência mútua em caso de catástrofe ou de doença de extrema gravidade:
a «doença das vacas loucas» é um bom exemplo desta cooperação e assistência. O
surgimento da toxicodependência, do cancro e da SIDA/VIH, nomeadamente, como
grandes problemas de saúde, a par da liberdade cada vez maior de circulação dos
doentes e dos profissionais de saúde na UE, significa que a saúde pública ganhou
uma importância cada vez maior na agenda da UE.
O Tratado de Maastricht de 1992, que criou a União Europeia, introduziu a saúde
pública no tratado fundador. O âmbito previsto era bastante limitado, mas criou uma
base jurídica clara para a adoção de medidas de política de saúde. O Tratado de
Amesterdão de 1997 reforçou ainda as disposições e, embora a competência principal
em matéria de saúde continue a ser dos Estados-Membros, o papel da UE tornou-se
mais importante. A UE podia agora adotar medidas destinadas a assegurar um nível
elevado de proteção da saúde humana (em vez de, como antes, apenas «contribuir»
para este fim), e os Estados-Membros podiam cooperar em relação a quaisquer causas
de perigo para a saúde humana.
Em 1993, a Comissão publicou uma comunicação sobre o quadro de ação no
domínio da saúde pública, que identificou oito domínios de ação, designadamente
a promoção da saúde, o cancro, as drogas e as doenças raras. Este quadro de
ação é o precursor dos programas plurianuais de saúde pública posteriores. A
avaliação desse primeiro programa concluiu que era necessária uma abordagem
mais horizontal e interdisciplinar no futuro, para que a ação da UE conseguisse criar
mais valor acrescentado. Esta abordagem foi adotada na conceção dos programas
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subsequentes, desde o Primeiro Programa de Saúde Pública da UE (2003-2008), o
Programa de Saúde (2009-2013), o Terceiro Programa de Saúde (2014-2020), até ao
atual Programa UE pela Saúde (2021-2027).
B. Desenvolvimentos recentes
Nos últimos anos, as instituições da UE concentraram-se em três dimensões-chave
com implicações diretas nas políticas de saúde pública.
1. A consolidação do quadro institucional
O papel do Parlamento como legislador (através de codecisão com o Conselho) foi
reforçado no que diz respeito às questões relacionadas com a saúde, o ambiente, a
segurança alimentar e a proteção do consumidor. A forma como a Comissão lança as
iniciativas legislativas foi aperfeiçoada, com procedimentos normalizados de consulta
interserviços, novas regras de comitologia e diálogo com organizações da sociedade
civil e especialistas. Por último, o papel desempenhado pelas agências pertinentes
(EMA, ECDC, ECHA e EFSA) foi reforçado e a execução dos programas de saúde da
UE foi, em 2005, confiada à Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde,
a Agricultura e a Alimentação (ECHA).
2. A necessidade de reforçar a capacidade de resposta rápida
A pandemia de COVID-19 realçou mais uma vez a necessidade de a UE ter uma
capacidade de resposta rápida que lhe permita reagir a importantes ameaças de
saúde de forma coordenada, especialmente numa era em que a rapidez do transporte
mundial facilita a propagação das doenças. Nesse sentido, a Comissão criou, em
setembro de 2021, uma nova Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a
Emergências Sanitárias (HERA) específica.
3. A necessidade de uma melhor coordenação da promoção da saúde e da
prevenção de doenças
O objetivo consiste em combater as principais causas subjacentes aos problemas de
saúde decorrentes de estilos de vida pessoais e de fatores económicos e ambientais
(poluição por pesticidas, metais pesados e desreguladores endócrinos). Tal implica,
nomeadamente, uma estreita coordenação com outros domínios de intervenção da
UE, como o ambiente, os transportes, a agricultura e o desenvolvimento económico.
Além disso, pressupõe uma consulta mais estreita com todas as partes interessadas
e uma maior abertura e transparência nas tomadas de decisão. Neste sentido,
o Parlamento Europeu colocou a necessidade de uma abordagem europeia mais
coordenada da luta contra o cancro no topo da agenda política da atual 9.ª legislatura,
com a criação de uma Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro, que
apresentou o seu relatório final em fevereiro de 2022.
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C. Questões atuais e desafios futuros[1]

1. A saúde em todos os domínios de intervenção
As sinergias entre os vários domínios de intervenção permitem tomar medidas sobre
as questões relativas à saúde no seu contexto geral. A Estratégia do Prado ao Prato
contribuirá para a produção de alimentos não só sustentáveis, mas também mais
saudáveis; o Plano de Ação para a poluição zero criará um habitat mais limpo e
saudável; o Programa UE pela Saúde (2021-2027), juntamente com outros fundos
e programas, ajudará a abordar questões relacionadas com a saúde a partir de
diferentes pontos de vista. A atenuação do impacto das alterações climáticas implica
também tomar medidas sobre os problemas de saúde provocados ou agravados pelas
alterações climáticas, como o número crescente de mortes devido a vagas de calor e
a catástrofes naturais e a alteração dos padrões de infeção das doenças transmitidas
pela água e das doenças transmitidas por insetos, caracóis ou outros animais de
sangue frio.
A abordagem Saúde em Todas as Políticas, codificada no TFUE e na Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia (a Carta), dá resposta à natureza intersetorial das
questões de saúde pública e visa integrar os aspetos de saúde em todas as políticas
pertinentes (artigos 9.º e 168.º, n.º 1, do TFUE; artigo 35.º da Carta).
2. Prevenção das doenças e promoção da saúde
O cancro é a segunda principal causa de morte na UE. As suas consequências
são sentidas não só a nível individual e familiar, mas também a nível nacional nos
sistemas de saúde, nos orçamentos e na produtividade económica. Por conseguinte,
o Parlamento criou uma Comissão Especial sobre a Luta contra o Cancro (BECA)
(2020-2022) e a Comissão apresentou o seu Plano europeu de luta contra o cancro
em 2021, que abrange a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento e o
acompanhamento.
O cancro foi abordado a nível europeu através de uma série de iniciativas. Por
exemplo, estão em vigor recomendações a nível da UE sobre os programas nacionais
de rastreio do cancro da mama, do cancro do colo do útero e do cancro colorretal, mas
a informação da população-alvo, a participação no rastreio e o acompanhamento de
resultados incertos ou positivos variam consideravelmente entre Estados-Membros.
A Ação conjunta para a saúde mental e o bem-estar da UE decorreu de 2013 a 2018
e criou um Quadro de ação europeu para a saúde mental e o bem-estar. Sendo o
suicídio a segunda principal causa de morte na faixa etária dos 15 aos 29 anos, a
prevenção, a sensibilização, a não estigmatização e o acesso a ajuda continuam a
ser de importância capital no que se refere à depressão, às lesões autoinfligidas e
ao suicídio. A saúde mental nas escolas e no local de trabalho exige também uma
atenção especial. Embora a duração da ação conjunta tenha sido limitada, a saúde
mental recebeu uma atenção renovada no contexto da pandemia de COVID-19.

[1]Para mais informações, consultar o estudo solicitado pela Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança
Alimentar sobre as políticas de saúde pública da UE: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/638426/
IPOL_STU(2019)638426_EN.pdf
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No que respeita às doenças transmissíveis, está em vigor legislação (Decisão
n.º 1082/2013/UE) que proporciona um quadro para lidar com as ameaças
transfronteiriças à saúde: o ECDC criou um Sistema de Alerta Rápido e de Resposta
e o Comité da UE de Segurança da Saúde coordena a resposta a surtos e epidemias.
A cooperação com a Organização Mundial da Saúde (OMS) das Nações Unidas é
essencial nesses casos, como se pôde observar durante o recente surto da pandemia
de COVID-19 no início de 2020. Foram adotadas inúmeras medidas ad hoc no âmbito
de procedimentos de urgência, que podem ser seguidas numa página Web específica
do EUR-Lex, bem como na página Web sobre a resposta ao coronavírus da Comissão.
As principais iniciativas regulamentares incluíram:
— Regulamento (UE) 2020/1043 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de

julho de 2020, relativo à realização de ensaios clínicos com medicamentos para
uso humano que contenham ou sejam constituídos por organismos geneticamente
modificados destinados a tratar ou prevenir a doença do coronavírus (COVID-19)
e ao fornecimento desses medicamentos

— As comunicações da Comissão intituladas «Estratégia da UE para as vacinas
contra a COVID-19» e «Preparação para as estratégias de vacinação contra a
COVID-19 e a disponibilização das vacinas»;

— A recomendação do Conselho, de 13 de outubro de 2020, que estabelece critérios
comuns e um quadro comum para as medidas relativas às viagens em resposta
à pandemia de COVID-19. A recomendação visa ajudar os Estados-Membros a
tomar decisões com base na situação epidemiológica em cada região;

— Ao longo de 2020, a Comissão continuou a adotar medidas adicionais para ajudar
a reforçar a resiliência em vários domínios em todos os Estados-Membros. As
medidas incluíram a ligação de aplicações nacionais de contacto, o alargamento
das isenções de viagem, testes mais exaustivos e a garantia do fornecimento de
vacinas. O pacote de resposta à COVID-19 inclui:

— Comunicação da Comissão sobre novas medidas em resposta ao surto
de COVID-19;

— Recomendação da Comissão sobre as estratégias de despistagem da
COVID-19;

— Recomendação da Comissão sobre a utilização de testes rápidos de
antigénio;

— No âmbito de uma comunicação intitulada «Construir uma União Europeia da
Saúde: preparação e resiliência», o Conselho adotou, em outubro de 2022, o
Regulamento relativo às ameaças transfronteiriças graves para a saúde, que
alargou o mandato do ECDC e conferiu poderes adicionais à HERA. O mandato
da EMA já tinha sido prorrogado até 1 de março de 2022.

O consumo de drogas, de álcool e de tabaco é um fator relacionado com o estilo de vida
com graves consequências para a saúde humana e a luta contra esse tipo de consumo
é uma das principais preocupações da política de saúde pública. A Diretiva Produtos do
Tabaco (Diretiva 2014/40/UE, aplicável desde 2016) e a Diretiva relativa aos impostos
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sobre o tabaco (Diretiva 2011/64/UE do Conselho) foram marcos importantes dessa
luta.
Em dezembro de 2020, o Conselho aprovou a nova Estratégia da UE em matéria de
Drogas 2021-2025. O documento estabelece um quadro político abrangente e define
as prioridades estratégicas da política da UE em matéria de drogas ilícitas, no âmbito
de três vertentes principais: redução da oferta de drogas, redução da procura de
drogas e abordar os efeitos nocivos das drogas. As tentativas de revisão da Estratégia
da UE para minimizar os efeitos nocivos do álcool, de 2006, parecem estar atualmente
estagnadas.
O plano de ação da UE contra a obesidade infantil 2014-2020 representou um passo
importante para racionalizar as várias medidas de luta contra a obesidade. Embora a
avaliação intercalar tenha demonstrado um potencial adicional para reforçar o regime
e o Conselho tenha concluído que este não era suficientemente eficaz, ainda não foi
atualizado.
3. Mudanças sociais, transição demográfica
As tendências demográficas recentes chamaram a atenção para novas questões no
domínio da política de saúde. O envelhecimento da população da UE, a procura por
qualidade de vida na velhice e a sustentabilidade dos sistemas de saúde exigem uma
resposta. Em 2020, a OMS lançou a Década do Envelhecimento Saudável e, nesse
contexto, a Comissão publicou um Livro Verde sobre o envelhecimento em janeiro de
2021.
As recentes crises migratórias e a chegada de um grande número de migrantes
do exterior da UE levaram à adoção de um Plano de ação sobre a integração
dos nacionais de países terceiros em 2016. O plano de ação prevê medidas,
nomeadamente no que se refere às desvantagens relacionadas com a saúde que
afetam os migrantes, designadamente o acesso aos serviços de saúde. Em 2020, a
Comissão apresentou a Agenda Europeia da Migração e o Novo pacto em matéria de
migração e asilo, que visam uma maior racionalização das políticas europeias neste
domínio.
Em 2015, o Parlamento apelou à adoção de medidas destinadas a reduzir as
desigualdades na infância em domínios como a saúde, e à introdução de uma Garantia
para a Infância, no contexto de um plano da UE para combater a pobreza infantil. Em
junho de 2021, o Conselho adotou a proposta da Comissão relativa à criação de uma
Garantia Europeia para a Infância. Como etapa seguinte, os Estados-Membros estão
a elaborar planos nacionais descrevendo como irão implementar a Garantia para a
Infância até 2030.
4. Medicamentos (2.2.5)
O novo Regulamento relativo aos ensaios clínicos, de 2014, entrou em vigor no início
de 2022. No domínio dos dispositivos médicos e dos dispositivos para diagnóstico in
vitro, dois novos regulamentos entraram em vigor em 2021 e 2022.
O acesso a medicamentos a preços acessíveis e as medidas de luta contra
a escassez de medicamentos vão fazer parte da agenda política nos próximos
anos, designadamente devido ao Brexit. A avaliação da legislação relativa aos

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:32011L0064
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-drugs
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-promoting-our-european-way-of-life/file-eu-agenda-on-drugs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0625&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0625&from=PT
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)33103-4/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)33103-4/fulltext
https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/childhoodobesity_actionplan_2014_2020_en_0.pdf
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/ce2ab168-7f23-11ec-8c40-01aa75ed71a1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0377
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52016DC0377
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package-new-pact-migration-and-asylum-documents-adopted-23-september-2020_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015IP0401
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10024#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pt&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10024#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=pt
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_2.2.5.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:32014R0536
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/clinical-trials/clinical-trial-regulation
https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations_pt
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medicamentos para uso pediátrico e doenças raras, e das diretivas relativas ao
sangue, aos tecidos e às células possibilitarão eventuais alterações futuras. O
Parlamento Europeu já manifestou preocupação face à hesitação em vacinar e à queda
das taxas de vacinação[2], e manifestou a sua opinião sobre o Plano de Ação Europeu
«Uma Só Saúde» contra a Resistência aos Agentes Antimicrobianos; estas questões
vão continuar a ser cruciais nos próximos anos.
5. Saúde em linha
As tecnologias da informação e da comunicação melhoram o conjunto do ciclo de
vida das questões de saúde, desde a prevenção, passando pelo diagnóstico, até ao
tratamento, monitorização e gestão da saúde e do estilo de vida. A digitalização do
setor da saúde faz parte da Estratégia da UE para o Mercado Único Digital e tem um
enorme potencial; estão a ser preparadas várias medidas para garantir o seu sucesso.
A comunicação da Comissão, de 2018, sobre a transformação digital dos serviços
de saúde e de prestação de cuidados no Mercado Único Digital identifica como
prioridades o acesso seguro dos cidadãos aos seus dados de saúde, nomeadamente
além-fronteiras, a medicina personalizada através de uma infraestrutura partilhada de
dados da UE, que permita aos investigadores e a outros profissionais de saúde tirar
partido dos recursos de toda a UE, e a capacitação dos cidadãos com ferramentas
digitais para recolher a opinião dos utilizadores e prestar cuidados centrados no doente
(soluções de saúde móvel, medicina personalizada). A Infraestrutura de serviços
digitais de Saúde em linha irá fornecer a rede física para esse fim. Em maio de 2022,
foi apresentada uma proposta legislativa para um Espaço europeu de dados de saúde.
6. Cuidados de saúde transfronteiriços
Uma diretiva de 2011 sobre os direitos dos doentes em matéria de cuidados de saúde
transfronteiriços estabelece as condições segundo as quais um doente pode deslocar-
se para outro país da UE para receber cuidados de saúde e ser reembolsado.
7. Avaliação das tecnologias de saúde (ATS)
Em dezembro de 2021, foi adotado um novo regulamento para reforçar a cooperação
a nível da UE entre os Estados-Membros para a avaliação das tecnologias da saúde.
A ATS avalia o valor acrescentado das tecnologias de saúde novas ou existentes
(medicamentos, dispositivos médicos, ferramentas de diagnóstico, procedimentos
cirúrgicos e medidas de prevenção, diagnóstico ou tratamento de doenças) em
comparação com outras tecnologias de saúde.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento Europeu tem promovido constantemente a adoção de uma política
coerente em matéria de saúde pública. Além disso, tem procurado ativamente
reforçar e promover a política de saúde com numerosos pareceres, estudos, debates,
declarações escritas e relatórios de iniciativa sobre uma vasta gama de assuntos. No
início da atual legislatura, passou a desempenhar um papel mais ativo na definição
da agenda, com a sua iniciativa para tornar a luta contra o cancro uma das principais
prioridades da política de saúde da UE. À luz da crise da COVID-19, o Parlamento

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0188

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://health.ec.europa.eu/antimicrobial-resistance/eu-action-antimicrobial-resistance_pt
https://eufordigital.eu/discover-eu/eu-digital-single-market/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=COM:2018:233:FIN
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_pt
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/electronic-cross-border-health-services_pt
https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space_pt
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32011L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32011L0024
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32021R2282
https://health.ec.europa.eu/health-technology-assessment/overview_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52018IP0188
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assumiu um papel ativo na promoção de uma resposta europeia coordenada e
sublinhou a necessidade de uma cooperação muito mais forte no domínio da saúde,
a fim de criar uma União Europeia da Saúde.
A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI) é o
principal interveniente do Parlamento em questões relacionadas com a saúde, tendo
sido responsável por mais de 10% do total da atividade legislativa do Parlamento
na 8.ª legislatura (2014-2019). Várias partes do futuro pacote relativo ao Pacto
Ecológico Europeu também vão ter um impacto direto ou indireto na saúde, como
a estratégia para uma economia limpa e circular e os objetivos de poluição zero,
de sustentabilidade da cadeia alimentar e de neutralidade climática. A legislação
correspondente vai ser adotada com o Parlamento como colegislador. O Parlamento
exerce igualmente o seu direito de controlo verificando e, eventualmente, opondo-se
aos atos delegados e aos atos de execução propostos pela Comissão referentes a
legislação anteriormente adotada.
O Grupo de Trabalho sobre Saúde da Comissão ENVI desempenha um papel ativo
na promoção de intercâmbios entre os deputados ao Parlamento Europeu e os peritos
profissionais sobre as questões de saúde mais atuais, através da organização de
seminários temáticos.

Christian Kurrer
12/2022
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https://ec.europa.eu/health/home_pt
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