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SAÚDE 
 
1. Na sua opinião, quais serão os maiores desafios para a política de saúde nos próximos 

cinco anos na União Europeia? Que faria, como Comissário, para lhes dar resposta, 
tendo em conta a repartição de responsabilidades entre a UE e os Estados-Membros? 

 
2. As competências directas da União Europeia são razoavelmente limitadas no sector da 

saúde pública. A UE pode complementar as políticas nacionais e incentivar a 
cooperação entre os Estados-Membros, mas os elementos nucleares das políticas de 
saúde, como sejam a organização e a prestação dos serviços de saúde, são da inteira 
responsabilidade dos Estados-Membros. Muitos problemas são, contudo, 
compartilhados por todos os Estados-Membros e diversos aspectos da prestação de 
serviços de saúde recaem no âmbito das políticas comunitárias. Considera que o 
método de coordenação aberto deveria ser introduzido no campo da saúde pública, na 
ausência de mais poderes legislativos? 

 
3. As competências directas da União Europeia são razoavelmente limitadas no sector da 

saúde pública. Porém, a UE tem competências nos sectores da saúde pública e da 
promoção da saúde. A UE pode complementar as políticas nacionais e incentivar a 
cooperação entre os Estados-Membros mas a organização e a prestação dos serviços 
de saúde são da inteira responsabilidade dos Estados-Membros. Muitos problemas são, 
contudo, compartilhados por todos os Estados-Membros e diversos aspectos da 
prestação de serviços de saúde recaem no âmbito das políticas comunitárias. Considera 
que o método de coordenação aberto deveria ser introduzido no campo da saúde 
pública, na ausência de mais poderes legislativos? 

 
(Proposta de John Bowis em substituição da pergunta 2) 

 
4. Considera útil proceder a uma análise comparativa dos sistemas nacionais de saúde 

dos Estados-Membros com vista a realçar os principais elementos da política de saúde 
de cada Estado-Membro e encorajar a sua integração, promovendo simultaneamente a 
criação de um vínculo permanente entre as autoridades competentes dos 
Estados-Membros e a divulgação de melhores práticas? 

 
(Proposta de Amalia Sartori) 

 
5. Quando (o mais depressa possível) apresentará orientações em matéria de mobilidade 

dos doentes? 
 

(Proposta de John Bowis) 
 
6. De acordo com o Tratado, "na definição e execução de todas as políticas e acções da 

Comunidade será assegurado um elevado nível de protecção da saúde". De que modo 
asseguraria que este princípio seja correctamente transposto para a prática, 
nomeadamente, no âmbito da legislação sobre o mercado interno? 

 
7. Como tenciona assegurar que a saúde mental recebe da Comissão uma atenção 

proporcional à sua contribuição crescente para o fardo das doenças globais? Que 
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progressos espera alcançar na execução das Avaliações de Impacto sobre a Saúde? 
 

(Proposta de John Bowis em adição à pergunta 6) 
 
Orçamento 
 
8. Pensa que as acções da União no domínio da saúde pública são adequadamente 

financiadas e dotadas de pessoal? Considera que as mesmas são adequadamente 
aplicadas e avaliadas?  

 
9. Como tenciona assegurar que será atribuído um financiamento adequado ao Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças e à Agência Europeia de Avaliação dos 
Medicamentos? 

 
(Proposta de John Bowis) 

 
Independência dos membros dos comités científicos 
 
10. A recente nomeação do Prof. Ragnar Rylander para um cargo no novo Comité 

Científico dos Riscos para a Saúde e o Ambiente - apesar de, em Dezembro de 2003, o 
Tribunal de recurso em matéria criminal da Suíça ter concluído que ele mentiu sobre 
as suas ligações secretas com a indústria do tabaco e colocou o lucro pessoal acima 
dos interesses da saúde pública e de uma ciência íntegra - pôs em questão a 
integridade de todo o sistema de nomeações para os comités científicos da UE nos 
domínios da saúde, ambiente e questões dos consumidores, em particular, no que 
respeita à sua independência e qualidade de parecer. Que medidas tomaria para 
restaurar a confiança pública e profissional na independência e na excelência científica 
destes comités? Estaria de acordo em reexaminar a nomeação do Prof. Ragnar 
Rylander? Como tenciona assegurar que tal situação não se repete? 

 
(Proposta do Grupo Verts/ALE) 

 
Vítimas das estradas 
 
11. O número de mortos e feridos nas estradas da UE constitui um problema de saúde 

pública importante. Na verdade, as mortes nas estradas constituem a maior causa única 
de morte prematura entre as crianças e os adultos menores de 35 anos. Apesar disso, 
esta questão raramente é abordada enquanto problema de saúde pública. De facto, a 
ocorrência de mortos e feridos nas estradas da UE continua a ser amplamente aceite 
como "destino", como se os responsáveis pela definição de políticas fossem 
impotentes para fazer algo a este respeito. Porém, tal não é o caso, dado que há muitas 
medidas que podem ser tomadas para melhorar a segurança rodoviária. Foi esta 
situação de inactividade que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a dedicar 
este ano o Dia Mundial da Saúde à prevenção das baixas nas estradas. 

 
Como Comissário responsável pela saúde, irá seguir o conselho da OMS e tornar-se 
um "campeão" da segurança rodoviária no seio da Comissão? 

 
Tenciona dotar as políticas de transportes da Comissão de uma forte perspectiva de 



PE 347.020 4/7 DT\539769PT.doc 

PT 

política de saúde, especialmente na revisão - que terá lugar no próximo ano - do 
terceiro Programa de Acção em matéria de Segurança Rodoviária? 

 
Irá fazer pressão sobre os seus colegas com vista a aplicar na prática - indo tão longe 
quanto possível - as recomendações do relatório europeu da OMS sobre a prevenção 
das baixas no tráfego rodoviário? 

 
(Proposta de Anders Wijkman) 

 
12. O número de mortos e feridos nas estradas da UE constitui um problema de saúde 

pública importante. Na verdade, as mortes nas estradas constituem a maior causa única 
de morte prematura entre as crianças e os adultos menores de 35 anos. Apesar disso, 
esta questão raramente é abordada enquanto problema de saúde pública. Em vez disso, 
a resolução do problema fica a cargo dos responsáveis pela definição de políticas de 
transportes - cujas prioridades frequentemente abrangem muitas coisas que não a 
segurança. Foi esta situação de inactividade que levou a OMS a dedicar este ano o Dia 
Mundial da Saúde à prevenção das baixas nas estradas e à publicação de um relatório 
europeu sobre a prevenção das baixas no tráfego rodoviário. 

 
Como Comissário responsável pela saúde, irá seguir as recomendações da OMS e 
tornar-se um "campeão" da segurança rodoviária no seio da Comissão? 

 
Irá fazer pressão para que a segurança rodoviária seja objecto de políticas sustentáveis 
de transportes e de saúde pública? 

 
Irá fazer pressão com vista a aplicar na prática as recomendações da OMS sobre 
segurança rodoviária, em particular no âmbito da revisão do terceiro Programa de 
Acção em matéria de Segurança Rodoviária? 

 
(Proposta de Ewa Hedkvist Petersen) 

 
Tabaco 
 
13. Nos últimos 15 anos foi aprovada uma série de recomendações europeias relativas à 

luta contra o tabaco. Mais recentemente foi aplicada com sucesso a proibição da 
publicidade e do patrocínio, bem como legislação sobre o fabrico e a rotulagem. Na 
sua qualidade de Comissário, tenciona iniciar agora a fase seguinte da luta contra o 
tabaco: legislação destinada a regulamentar o acto de fumar em público e/ou nos locais 
de trabalho (incluindo restaurantes e bares)? 

 
(Proposta de Jules Maaten) 

 
14. Um futuro relatório de peritos elaborado em nome da Comissão calcula que o tabaco 

seja actualmente responsável por 660 mil mortes por ano na UE e fixa o nível de 
prejuízo económico para a Comunidade em € 100 mil milhões ou 1% do seu PIB. 
Considera que a Comunidade está actualmente a fazer o suficiente para combater a 
epidemia do tabaco? Que tenciona fazer para reduzir estes prejuízos? 

 
(Proposta do Grupo Verts/ALE) 
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Químicos 
 
15. A nova política de produtos químicos, chamada REACH, é amplamente considerada 

como "o maior desafio que a Comissão enfrentou para realizar os objectivos do 
desenvolvimento sustentável". Ela tem potencial para exercer um impacto significativo 
sobre a saúde pública. A antiga Comissária responsável pelo ambiente, Margot 
Wallstroem, considerava a REACH como uma proposta inovadora, que criaria uma 
situação em que todos ganham - tanto a indústria, os trabalhadores e os cidadãos como 
o ecossistema. Porém, o antigo Comissário responsável pela saúde, David Byrne, 
pouco disse acerca da REACH. Partilha a perspectiva de Margot Wallstroem acerca da 
REACH? Até que ponto está empenhado na REACH? Está disposto a conseguir um 
maior envolvimento da DG SANCO, dada a importância que a REACH deverá ter 
para uma melhor protecção da saúde pública? 

 
(Proposta do Grupo Verts/ALE) 

 
Ambiente e saúde 
 
16. Em Junho, a OMS publicou um importante estudo que revelava que a saúde das 

crianças na região europeia está a ser significativamente prejudicada pelo ambiente. 
Os Ministros da Saúde e do Ambiente europeus adoptaram um plano de acção para 
reduzir estas ameaças. Na conferência da OMS, a Comissão apresentou um plano de 
acção inteiramente centrado na investigação, em vez de apresentar medidas 
legislativas claras. Aparentemente, uma das principais causas desta falta de acção é a 
falta de vontade política na Comissão e a coordenação inadequada entre as diferentes 
direcções-gerais. Tenciona dar prioridade à revisão da actual legislação comunitária e 
da sua aplicação com vista a assegurar que as normas sejam suficientes para proteger a 
saúde das crianças e de outros grupos vulneráveis? Estaria disposto a defender a 
criação de uma task force especial na Comissão, encarregada de coordenar as 
actividades da Comissão no domínio do ambiente e da saúde, a fim de proteger melhor 
dos riscos ambientais as crianças e outros grupos vulneráveis? 

 
(Proposta do Grupo Verts/ALE) 

 
Financiamento dos cuidados de saúde 
 
17. Existe um fosso enorme e bem comprovado no financiamento dos cuidados de saúde 

entre a Europa oriental e a ocidental. É altura de lançar um "Fundo de coesão para a 
saúde". Para ajudar a lançar este fundo, considera que o acordo alcançado com a 
empresa Phillip Morris (a qual concordou em pagar à Comissão € 1,2 mil milhões que 
obteve de forma fraudulenta do orçamento europeu) poderia ser usado como fundo de 
lançamento para ajudar a financiar a saúde e assim evitar o princípio do juste retour 
(contrapartida justa), caso em que este tipo de financiamento é devolvido aos 
Estados-Membros? 

 
(Proposta de Jules Maaten) 
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Informação sobre a saúde 
 
18. Na sua qualidade de Comissário, de que forma tenciona assegurar que os doentes e os 

consumidores obtêm a melhor qualidade de informação sobre a saúde? 
 

(Proposta de Jules Maaten) 
 
Medicamentos baratos que salvam vidas 
 
19. Que medidas irá tomar para pôr termo à hemorragia, da Europa Oriental para o resto 

da Europa, de medicamentos baratos que salvam vidas usados para tratar doenças 
como o VIH e a SIDA? Não considera que tem uma responsabilidade no sentido de 
assegurar que os doentes obtêm os medicamentos que merecem e que estes não são 
desviados apenas para dar lucro aos intermediários? 

 
(Proposta de Jules Maaten) 

 
Grupos de doentes europeus 
 
20. Tenciona financiar os grupos de doentes europeus? 
 

(Proposta de Jules Maaten) 

SEGURANÇA ALIMENTAR 
 
21. Na sua opinião, quais serão os maiores desafios para a política europeia em matéria de 

segurança alimentar nos próximos cinco anos na União Europeia? Que faria, como 
Comissário, para assegurar resultados visíveis até ao termo do seu mandato? 

 
22. O programa legislativo decorrente do Livro Branco sobre a Segurança dos Alimentos 

está quase concluído. Que faria, como Comissário, para assegurar que esta legislação 
seja aplicada? 

 
23. Concorda que, além de assegurar a segurança alimentar, a UE deveria promover a 

qualidade dos alimentos e uma nutrição saudável? Que medidas proporia para alcançar 
estes objectivos? 

 
(Proposta do Grupo Verts/ALE em adição à pergunta 22) 

 
24. Como tenciona assegurar o financiamento adequado da Autoridade Europeia para a 

Segurança dos Alimentos, de forma a que esta possa cumprir os seus deveres em 
expansão? 

 
(Proposta de John Bowis em adição à pergunta 22) 

 
25. Que medidas tomaria, tendo em vista assegurar um elevado nível de protecção, para 

reforçar os controlos nas novas fronteiras externas da UE? Dispõe do pessoal 
adequado? 
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26. Que fará para melhorar a capacidade e eficiência do Serviço Alimentar e Veterinário? 
 

(Proposta de John Bowis em adição à pergunta 25) 
 
27. De acordo com o Tratado, "na definição e execução de todas as políticas e acções da 

Comunidade será assegurado um elevado nível de protecção da saúde". De que modo 
asseguraria que este princípio seja correctamente transposto para a prática no domínio 
da segurança alimentar e no contexto da legislação sobre o mercado interno? 

 
Rotulagem dos alimentos 
 
28. Os consumidores devem poder fazer uma escolha bem informada quando compram 

produtos alimentares. A legislação comunitária em matéria de rotulagem alimentar 
desempenha um papel essencial nesta escolha, especialmente no que respeita à 
rotulagem nutricional, às alegações de saúde, à rotulagem relativa à qualidade 
alimentar e aos processos de produção, como a utilização de OGM. Que medidas 
tomará para informar os consumidores de forma adequada e para impedir a 
publicidade enganosa, especialmente a dirigida às crianças? 

 
(Proposta do Grupo Verts/ALE) 

SAÚDE E SEGURANÇA ALIMENTAR 
 
Aplicação 
 
29. No domínio do ambiente, foi estabelecida a prática de realizar "sessões de aplicação", 

em que as perguntas dos deputados relacionadas com a aplicação de determinados 
diplomas legislativos são respondidas por um representante da Comissão. Pensa que 
seria útil alargar esta prática aos sectores da saúde e da segurança alimentar?  

 
Relações com agências especializadas 
 
30. Nos últimos anos verificou-se um aumento da tendência para instituir agências 

especializadas, incluindo nos sectores da segurança alimentar e da saúde. Como avalia 
este desenvolvimento e qual deveria ser a natureza da relação entre a Comissão e essas 
agências? 

 
Papel do Centro Comum de Investigação 
 
31. Que papel deverá desempenhar o Centro Comum de Investigação de Ispra no contexto 

da saúde pública e da segurança alimentar na UE? 
 

(Proposta de Erna Hennicot-Schoepges) 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

