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Pergunta com pedido de resposta escrita E-006723/2020
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Juozas Olekas (S&D), István Ujhelyi (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Olivier Chastel (Renew), 
Elisabetta Gualmini (S&D), Bronis Ropė (Verts/ALE), Maria-Manuel Leitão-Marques (S&D), 
Magdalena Adamowicz (PPE), Milan Brglez (S&D), Attila Ara-Kovács (S&D), Manuel Pizarro 
(S&D), Sara Cerdas (S&D), Cindy Franssen (PPE), Viktor Uspaskich (Renew), Biljana Borzan 
(S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Margarida Marques (S&D), Barry Andrews (Renew), Ulrike 
Müller (Renew)

Assunto: Os mais recentes planos da Comissão para reforçar a saúde europeia e a União 
Europeia da Saúde

Recentemente, a Comissão deu passos históricos para reforçar a saúde na Europa. A fim de garantir 
que estas soluções são acessíveis e benéficas para todos os cidadãos da UE, gostaríamos de ouvir 
as respostas às seguintes perguntas:

1. Para além dos contratos já celebrados, a Comissão está atualmente a negociar outros acordos 
prévios de aquisição relativos a vacinas contra a COVID-19. Para os cidadãos europeus, é 
fundamental que esta carteira se caracterize por uma diversidade de tecnologias de vacinação 
seguras. De que forma pretende a Comissão certificar-se de que serão disponibilizadas aos 
cidadãos europeus todas as tecnologias de vacinas, nomeadamente as vacinas inativadas?

2. De que forma poderão as recentes iniciativas em matéria da saúde garantir sinergias 
transversais na Europa? Que procedimentos de «ajuste» estão previstos para assegurar que as 
iniciativas vão ao encontro das necessidades dos doentes e abordam questões de saúde 
importantes em diferentes áreas, como doenças infeciosas, doenças não contagiosas e 
cuidados preventivos?

3. A Comissão anunciou igualmente a criação de uma agência de resposta a emergências 
sanitárias distinta no âmbito do pacote da União Europeia da Saúde. Prevê a Comissão algum 
tipo de cooperação com a autoridade norte-americana de investigação e desenvolvimento 
avançados em biomedicina (BARDA)? Irá a Agenda de Investigação em matéria de Saúde e 
Ambiente na Europa (HERA) recentemente estabelecida basear-se nos ensinamentos retirados 
do sistema criado pela BARDA e da abordagem que esta seguiu, tal como a elaboração de uma 
lista de ameaças biológicas prioritárias e/ou a partilha dos custos associados ao 
desenvolvimento de contramedidas médicas para combater essas ameaças prioritárias?


