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1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over forskellene mellem Catalonien og andre spanske 
selvstyrende regioner med hensyn til midler til personer med multipel sklerose og søger 
handling fra Unionen for at sikre konvergens mellem medlemsstaterne og regionerne med 
hensyn til støttetildeling.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. maj 2007). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. juli 2007.

"Kommissionen er opmærksom på de aktuelle forskelle mellem medlemsstaterne på nationalt 
og regional niveau vedrørende behandlingsmulighederne og betingelserne for tilbagebetaling i 
forbindelse med flere sygdomme, herunder multipel sklerose (MS). Medlemsstaterne er dog 
primært ansvarlige for organisationen og finansieringen af sundhedstjenesteydelser og 
medicinsk behandling. Det er derfor op til medlemsstaterne at vurdere, om der skal tages 
handling i denne henseende.

Europa-Parlamentet vedtog i december 2003 en betænkning baseret på et andragende indsendt 
af en britisk borger med MS, fru L.M. Betænkningen blev fremlagt af Parlamentets ordfører 
Uma Aaltonen fra Finland (som selv har MS). I betænkningen blev det understreget, at MS 
rammer personer i deres bedste alder (i modsætning til næsten alle andre invaliderende 
sygdomme, der rammer et tilsvarende antal personer), hvor de fleste har unge familier og 
udsigt til en karriere. Betænkningen påpegede også den enorme forskel i måden, som de 
berørte behandles på i EU.
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For at gennemføre betænkningens konklusioner lancerede European Multiple Sclerosis 
Platform (EMSP), en ngo, som koordinerer indsatsen fra 32 nationale MS-organisationer, 
adfærdskodeksen "European Code of Good Practice on the Rights and Quality Of Life of 
People Affected by Multiple Sclerosis".

Kommissionen sætter ind på hovedområderne i forslaget til en "Code of Good Practice on the 
Rights and Quality of Life of People Affected by Multiple Sclerosis". Kommissionen deltog 
på konferencen "First European Conference on MS" for nylig (den 29. og 30. maj 2007). 
Konferencen blev afholdt af EMSP inden for rammerne af projektet "Multiple Sclerosis – the 
information dividend" under det offentlige sundhedsprogram for 2006.

Inden for området lige rettigheder og adgang til behandling, terapi og tjenesteydelser i 
forvaltningen af multipel sklerose er Kommissionen i færd med at udarbejde en 
fællesskabsramme for sikre og effektive sundhedstjenester af høj kvalitet ved at forstærke 
samarbejdet mellem medlemsstaterne. Inden for denne ramme arbejder der løbende med at 
skabe referencenetværk for sygdomme, så det er muligt at dele viden og bedste praksis for at 
sikre patienterne lige rettigheder.

På området for en fælles dagsorden for forskning i multipel sklerose omfatter det syvende 
rammeprogram fællesaktiviteter om "Hjerneforskning og forskning i hjernesygdomme, 
menneskets udvikling og aldringsprocessen" med særlig vægt på omsætning af 
grundlæggende opdagelser inden for kliniske anvendelser. Det første forslag indeholder emnet
om interaktion mellem neuroner og glia ved sundhed og sygdom, som har direkte interesse for 
MS-forskerne. Inden for det femte og sjette rammeprogram støttede Kommissionen 18 
projekter om MS, hvor det største var inden for det sjette rammeprogram til 11,4 millioner 
euro og omhandlede neurobeskyttende strategier for multipel sklerose, "NeuroproMiSe".

Kommissionen agter at drøfte et forslag med medlemsstaterne om at afholde en stor 
europæisk konsensuskonference om neurodegenerative sygdomme (herunder multipel 
sklerose) i 2009 eller 2010. På baggrund af konklusionerne, som vil få støtte af offentlige og 
private interessenter på konferencen, kan Kommissionen udarbejde en meddelelse eller andre 
relevante politiske initiativer, herunder særlige foranstaltninger på alle områder for 
sygdomsforebyggelse, forskning og behandling af denne sygdomsgruppe."


