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ИЗВЕСТИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Петиция 0998/2006 от Carles Riquelme Felip (Испания), относно регионална помощ 
за страдащи от множествена склероза

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята загриженост относно разликите между 
Каталуния и другите испански автономни общности във връзка с финансовото 
подпомагане на страдащи от множествена склероза и търси действие от Съюза, за да се 
осигури сближаване между държавите-членки и регионите по отношение на 
отпускането на помощ.

2. Процесуална допустимост

Обявена за допустима на 14 май 2007 г. Информация,  поискана от Комисията по член
192, параграф 4).

3. Отговор на Комисията, получен на 27 юли 2007 г.

Комисията е осведомена за съществуващи разлики между държавите-членки, на 
национално и регионално равнище, касаещи възможности за лечение и условия за 
възстановяване на финансови средства във връзка с няколко заболявания, включително 
множествена склероза. Независимо от това, на първо място държавите-членки са 
отговорни за организирането и финансирането на здравни услуги и медицински грижи. 
Поради тази причина държавите-членки преценяват дали трябва да бъде предприето 
действие в това отношение.

През декември 2003 г. Европейския парламент е одобрил доклад на базата на петиция,
внесена от гражданка с множествена склероза, г-ца L.M.. от Великобритания, и 
представен от парламентарния докладчик Uma Aaltonen от Финландия (тя самата е с 
множествена склероза). В доклада се изтъква, че множествената склероза засяга хора, 
намиращи се в разцвета на силите си (за разлика от почти всички други болести, които 
лишават хората от основните им функции и засягат подобен брой пациенти), когато 
повечето от тях имат млади семейства и възможности за кариера. В доклада също така 
се подчертава изключително значимата неравнопоставеност, свързана с начина, по 
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който засегнатите биват лекувани в отделните държави от ЕС.

За да бъдат осъществени заключенията в доклада на Европейския парламент, 
Европейската платформа по множествена склероза (EMSP), една НПО, която 
координира усилията на 32 национални организации за множествена склероза, създаде 
„Европейски Кодекс на добри практики по правата и качеството на живот на хора,
засегнати от множествена склероза”.

Комисията предприема действия в основните области, попадащи в обсега на 
предложението за „Кодекс на добри практики по правата и качеството на живот на 
хора, засегнати от множествена склероза”. Комисията взе участие в наскоро 
проведената Първа европейска конференция по множествена склероза (29 и 30 май
2007 г.). Тази конференция бе организирана в рамките на програмата за обществено 
здраве от 2006 г., по проекта „Множествена склероза – ползата от информацията”,
проведена по време на конгреса на Европейската платформа по множествена склероза 
(EMSP).

В областта на равните права и достъпа до лечение, терапии и услуги при 
множествената склероза, Комисията разработва рамка на Общността за безопасни, 
висококачествени и ефикасни здравни услуги чрез засилване на сътрудничеството 
между държавите-членки. В тази рамка има съществуваща дейност за създаване на 
референтни мрежи за заболявания, позволяващи обмен на познания и най-добри 
практики за осигуряване на равни права на пациентите.

Под формата на съвместна програма за изследване на множествена склероза, Седмата
рамкова програма включва съвместни дейности по „Проучване на мозъчни и сходни 
заболявания, човешко развитие и стареене”, с особен акцент върху превръщането на 
базисни открития в клинични приложения. При първото си начинание, темата за 
"взаимодействие „неврон-глиа” при здрав и при болен организъм" предизвика  пряк 
интерес за изследователската общност по множествена склероза. В рамките на 
предходните програми FP5 и FP6, Комисията е финансирала 18 проекта за множествена 
склероза, като най-големият във FP6 е за 11.4 милиона евро и е насочен  към 
неврозащитни стратегии за множествена склероза, "NeuroproMiSe”.

Комисията възнамерява да обсъди с държавите-членки предложение за голяма 
конференция за постигане на европейски консенсус относно невродегенеративните 
заболявания (включително множествена склероза), която да се проведе през 2009 г. или
2010 г. На базата на заключенията, подкрепени от публични и частни заинтересовани 
участници в конференцията, Комисията ще бъде в състояние да предложи съобщение
или друга подходяща политическа инициатива, включително специфични дейности във 
всички области за предпазване, изследване и преодоляване на тази група заболявания.


