
PE734.624v01-00

Pergunta com pedido de resposta oral O-000024/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Kathleen Van Brempt
em nome da Special Committee on the COVID-19 pandemic: lessons learned and recommendations 
for the future
Pascal Canfin
em nome da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

Assunto:  COVID-19 – Manutenção da preparação e resposta da UE: perspetivas para o futuro

A Comissão adotou a sua comunicação intitulada «COVID-19 – Manutenção da preparação e 
resposta da UE: perspetivas para o futuro» em 27 de abril de 2022. A comunicação apresenta uma 
abordagem da gestão da pandemia nos próximos meses, passando de um estado de emergência 
para um modo mais sustentável, e insta a UE e os Estados-Membros a desenvolverem ações-chave 
para proteger a saúde pública, preservando simultaneamente a abertura e a resiliência da sociedade 
e da economia.

Tendo em conta o que precede, apresentamos as seguintes perguntas à Comissão:

1. Como tenciona a Comissão elaborar uma estratégia coordenada para a próxima geração de 
vacinas contra a COVID-19 em toda a cadeia de valor? Como pretende garantir uma distribuição 
equitativa de vacinas e de terapêuticas, bem como a transparência de qualquer futura estratégia 
em matéria de vacinas e de terapêuticas? De que forma contribui a Autoridade Europeia de 
Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias para medidas de médio e longo prazo e como 
irá promover a investigação pública europeia em matéria de vacinas e tratamentos? Como serão 
tidos em conta os estudos independentes e os estudos financiados pela UE?

2. Como tenciona a Comissão assegurar que os Estados-Membros integrem com êxito as vacinas 
contra a COVID-19 nos seus programas nacionais de vacinação e como tenciona resolver os 
problemas decorrentes do excedente de vacinas? Como irá a Comissão garantir que os 
sistemas nacionais de saúde dos Estados-Membros disponham das capacidades e dos recursos 
necessários para gerir o aumento de casos de COVID-19 e de outras doenças suscetíveis de 
exercer pressão sobre os sistemas, protegendo simultaneamente os grupos mais vulneráveis?

3. Como pretende a Comissão acompanhar os Estados-Membros e assegurar que estes reduzam 
e previnam as informações erradas e a desinformação sobre a COVID-19 e sobre quaisquer 
futuras pandemias? Como tenciona a Comissão ter em conta os ensinamentos retirados da 
pandemia de COVID-19, antecipando ao mesmo tempo futuros cenários de pandemia?

4. Quais os aspetos concretos dos sistemas de vigilância no âmbito do conceito de «Uma Só 
Saúde» relativamente aos agentes patogénicos transfronteiriços que serão tidos em 
consideração?
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