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Vetoomus nro 998/2006, Charles Riquelme Felip, Espanjan kansalainen, alueellisesta tuesta 
multippeliskleroosia sairastaville

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut Katalonian ja muiden Espanjan itsehallintoalueiden 
välisistä eroista multippeliskleroosia sairastaville myönnettävässä rahoituksessa. Hän haluaisi 
Euroopan unionin varmistavan, että jäsenvaltioiden ja alueiden tuen myöntämisessä tapahtuu 
lähentymistä.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 14. toukokuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 27. heinäkuuta 2007

Komissio on tietoinen jäsenvaltioissa sekä kansallisella että alueellisella tasolla esiintyvistä 
eroista eri vaivojen ja sairauksien, mukaan luettuna multippeliskleroosi (MS-tauti), 
hoitomahdollisuuksien ja korvausehtojen osalta. Terveyspalvelujen ja lääketieteellisen hoidon 
järjestäminen ja rahoittaminen on kuitenkin pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla. Näin ollen 
jäsenvaltioiden on arvioitava, onko tämän asian osalta ryhdyttävä toimenpiteisiin.

Euroopan parlamentti hyväksyi joulukuussa 2003 mietinnön, joka perustui MS-tautia 
sairastavan Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisen (L. M.) esittämään vetoomukseen ja 
jonka esittelijänä parlamentissa toimi suomalainen Uma Aaltonen (itsekin MS-tautia 
sairastava henkilö). Siinä korostetaan, että MS-tauti vaikuttaa ihmisiin, jotka elävät elämänsä 
aktiivisinta aikaa (päinvastoin kuin lähes kaikki muut invaliditeettia aiheuttavat taudit, joita 
esiintyy yhtä paljon kuin MS-tautia), ja että useimmat sairastuneet ovat perustaneet vasta 
perheen ja heillä on urasuunnitelmia. Mietinnössä myös korostettiin niitä suuria eroja, joita 
esiintyy sairastuneiden kohtelussa ympäri EU:ta.

Euroopan parlamentin mietinnön päätelmien täytäntöönpanemiseksi European Multiple 
Sclerosis Platform -kansalaisjärjestö (EMSP), joka koordinoi 32 kansallisen MS-järjestön 
toimia, käynnisti hankkeen multippeliskleroosia sairastavien henkilöiden oikeuksia ja 



PE 392.330v01-00 2/2 CM\679828FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

elämänlaatua koskevien eurooppalaisten hyvien käytäntöjen laatimiseksi.

Komissio toteuttaa toimia niiden pääkysymysten osalta, joita käsitellään ehdotuksessa 
multippeliskleroosia sairastavien henkilöiden oikeuksia ja elämänlaatua koskeviksi hyviksi 
käytännöiksi. Komissio osallistui ensimmäiseen MS-tautia käsittelevään eurooppalaiseen 
konferenssiin (29. ja 30. toukokuuta 2007). Konferenssi järjestettiin EMPS:n johtaman 
vuonna 2006 toteutetun kansanterveyshankkeen ”Multiple Sclerosis – the information 
dividend” puitteissa.

Yhtäläisten oikeuksien ja multippeliskleroosin hoidon, terapian ja palveluiden saatavuuden 
osalta komissio on kehittämässä yhteisön puitteita turvallisille, laadukkaille ja tehokkaille 
terveydenhuoltopalveluille vahvistamalla jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Tässä yhteydessä 
toteutetaan jatkuvasti toimia sellaisten tauteihin liittyvien viiteverkostojen luomiseksi, joiden 
avulla voitaisiin vaihtaa tietoa ja parhaita käytäntöjä potilaiden oikeuksien takaamiseksi.

Multippeliskleroosin tutkimusta koskevan yhteisen asialistan osalta voidaan todeta, että 
seitsemäs puiteohjelma sisältää aivojen ja aivosairauksien, ihmisen kehityksen ja 
ikääntymisen tutkimukseen liittyvää yhteistoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään 
peruslöydösten muuntamiseen kliinisiksi sovelluksiksi. Ensimmäisen ehdotuspyynnön yksi 
aihe ”neuronien ja gliasolujen välinen vuorovaikutus terveyden ja sairauksien osalta” 
kiinnostanee MS-taudin tutkimusyhteisöä suoraan. Edeltävien ohjelmien (viides ja kuudes 
puiteohjelma) puitteissa komissio on rahoittanut 18 hanketta, jotka koskevat MS-tautia. Niistä 
suurin oli kuudennessa puiteohjelmassa toteutettu hanke ”NeuroproMiSe”, joka liittyi 
multippeliskleroosia koskeviin neuroprotektiivisiin strategioihin ja jolle osoitettiin rahoitusta 
11,4 miljoonaa euroa.

Komissio aikoo keskustella jäsenvaltioiden kanssa ehdotuksesta suuren eurooppalaisen 
konsensuskonferenssin järjestämisestä neurodegeneratiivisista sairauksista (mukaan luettuna 
multippeliskleroosi). Konferenssi on tarkoitus järjestää vuonna 2009 tai 2010. Komissio voi 
ehdottaa kokouksessa vahvistettujen julkisten ja yksityisten sidosryhmien esittämien 
päätelmien perusteella tiedonantoa tai muuta asiaankuuluvaa poliittista aloitetta ja toteuttaa 
erityistoimia tähän ryhmään kuuluvien sairauksien ehkäisyn, tutkimuksen ja hallinnan alalla.


