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Pergunta com pedido de resposta escrita E-005265/2021
à Comissão
Artigo 138.º do Regimento
Milan Brglez (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Sara Cerdas (S&D), Robert Biedroń (S&D), Clara 
Aguilera (S&D), Tanja Fajon (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Luke Ming Flanagan (The Left), Cyrus 
Engerer (S&D), Pernille Weiss (PPE), Ivan Vilibor Sinčić (NI), Frédérique Ries (Renew), Martin 
Hojsík (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE)

Assunto: Perspetiva do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (OEDT) sobre a 
utilização da canábis para fins terapêuticos na UE

Em outubro de 2021, o OEDT publicou um guia europeu sobre as respostas sanitárias e sociais aos 
problemas da droga, que inclui uma secção intitulada «Cannabis: health and social responses» 
(Canábis: respostas sociais e sanitárias).

Embora proponha um conjunto de objetivos destinados a abordar as consequências negativas do 
consumo de canábis, o guia não tem em conta a falta de investigação científica sobre a canábis para 
fins terapêuticos e de acesso a este produto, bem como a falta de formação sobre o assunto para os 
profissionais de saúde e os doentes.

Em geral, os dados da investigação sobre a canábis revelam que o financiamento da UE se centra 
principalmente nos possíveis efeitos prejudiciais causados pelo consumo de canábis. A informação 
científica sobre a utilização da canábis para fins terapêuticos é muito limitada devido a várias 
restrições legais, com a desigualdade de informação a ter um impacto significativo em termos de falta 
de conhecimento do público, sobretudo dos mais vulneráveis.

Esta situação resultou num desfasamento significativo entre a necessidade premente de utilizar a 
canábis para fins terapêuticos e a falta de conhecimentos científicos para tornar esta utilização 
eficaz, fiável e segura. A missão do OEDT deve consistir em colmatar esta lacuna através de 
investigação e formação intensas e sistemáticas sobre os potenciais benefícios do consumo de 
canábis. As publicações recentes do OEDT limitam-se a reafirmar a sua posição desequilibrada

Como tenciona a Comissão abordar este preconceito e a inexistência de supervisão, investigação e 
formação sólidas em matéria de saúde pública da UE no domínio da canábis para fins terapêuticos?

Apoiante1

1 Esta pergunta é apoiada por outro deputado para além dos próprios autores: Rosa D'Amato (Verts/ALE)


