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Pergunta com pedido de resposta oral O-000026/2022
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Pascal Arimont, Dolors Montserrat, Radan Kanev, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen, Frances 
Fitzgerald
em nome do Grupo PPE

Assunto: Falta de resultados tangíveis na sequência da resolução do Parlamento, de 18 de junho 
de 2020, sobre o financiamento da investigação biomédica sobre a encefalomielite 
miálgica/síndrome de fadiga crónica e a luta contra a COVID-19 longa

Em 18 de junho de 2020 o Parlamento Europeu adotou uma resolução solicitando um financiamento 
adicional para a investigação biomédica sobre a encefalomielite miálgica/síndrome de fadiga crónica 
(EM/SFC) e medidas para melhorar o tratamento dos doentes com EM/SFC na Europa.

Os cientistas de renome neste domínio concordam que a COVID-19 longa conduzirá a um grande 
aumento do número de doentes com EM/SFC, uma vez que a doença tem frequentemente um início 
pós-infecioso. A EM/SFC pode tornar-se o maior problema de saúde a longo prazo nesta pandemia.

No entanto, quase dois anos após a adoção da resolução a Comissão não produziu quaisquer 
resultados tangíveis no espírito do texto do Parlamento. Apesar de a Comissão ter anunciado um 
«estudo exploratório» para investigar a forma como a EM/SFC e outras patologias pouco 
investigadas relacionadas com a COVID-19 longa podem ser incluídas nos futuros programas de 
trabalho do Horizonte Europa, ainda não existe uma data oficial para o seu início. Outro pilar 
importante para combater a doença seria o apoio europeu ao financiamento da investigação sobre 
biomarcadores, centros de investigação clínica e ensaios clínicos em cooperação com a indústria 
farmacêutica. Além disso, deve ser ponderada a inclusão da EM/SFC na Rede Europeia de 
Referência para as Doenças Neurológicas Raras (RER).

Face a uma crise de saúde pública, com 2 milhões de doentes com EM/SFC existentes na UE antes 
da pandemia e a COVID-19 longa a originar dezenas de milhares de novos doentes todos os meses, 
a Comissão tem de agir.

1. Como avalia a Comissão a sua resposta à resolução do Parlamento de 18 de junho de 2020 e 
quando iremos dispor de uma data oficial para o início do «estudo exploratório»?

2. Apoiaria a Comissão uma rede europeia de investigação biomédica sobre a EM/SFC que 
pudesse, por exemplo, tirar partido das experiências e dos conhecimentos da rede EUROMENE 
já existente e conduzir à criação de um Centro Europeu de Excelência para a EM/SFC para 
liderar a criação de centros regionais nos Estados-Membros?

3. Tenciona a Comissão apoiar a cooperação com o setor privado a fim de aumentar o número de 
ensaios clínicos sobre EM/SFC e relacionar a investigação sobre EM/SFC com a COVID longa?

4. Apoia a Comissão que a cobertura que a RER faz de doenças seja alargada à EM/SFC?
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