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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE 

A Carles Riquelme Felip, spanyol állampolgár által benyújtott, 0998/2006. számú petíció 
a sclerosis multiplexben szenvedő betegek számára nyújtandó regionális támogatásról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a sclerosis multiplexben szenvedő 
betegek támogatása terén különbségek vannak Katalónia és egyéb spanyol autonóm 
közösségek között, ezért az Unió intézkedését kéri, hogy biztosítsa a tagállamok és a régiók 
közeledését a támogatás biztosítása tekintetében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2007. május 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást. 

3. A Bizottságtól 2007. július 27-én kapott válasz.

A Bizottság tudatában van a tagállamok között nemzeti és regionális szinten meglévő
különbségeknek a különféle állapotokkal és betegségekkel – ideértve a sclerosis multiplexet 
(MS) is – kapcsolatos kezelési lehetőségeket és megtérítési feltételeket illetően. Mindamellett
a tagállamok elsősorban az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi ellátás megszervezéséért 
és finanszírozásáért felelősek. Ezért a tagállamok dolga, hogy értékeljék, szükség van-e 
intézkedésre ebben a tekintetben. 

2003 decemberében az Európai Parlament elfogadott egy sclerosis multiplexben szenvedő brit 
állampolgár, L. M. asszony petícióján alapuló, és a Parlament előadója, a finn Uma Aaltonen 
(maga is sclerosis multiplexben szenvedő személy) által benyújtott jelentést. A jelentés 
hangsúlyozta, hogy a sclerosis multiplex olyan embereket érint, akik életük teljében vannak 
(ellentétben majdnem minden más, az embereket hasonló számban érintő, munkaképesség 
elvesztésével járó betegséggel), és többségüknek kisgyermekei és karriertervei vannak. A 
jelentés hangsúlyozta az érintettekkel való bánásmódban szerte az EU-ban mutatkozó óriási 
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egyenlőtlenséget.  

Az európai parlamenti jelentés következtetéseinek megvalósítása érdekében az Európai 
Sclerosis Multiplex Platform (EMSP), egy nem kormányzati szervezet, amely 32 sclerosis 
multiplexszel foglalkozó nemzeti szervezet erőfeszítéseit koordinálja, elindította a „sclerosis 
multiplex által érintett személyek jogaival és életminőségével kapcsolatos európai bevált 
gyakorlat kódexét”.

A Bizottság intézkedéseket tesz a „sclerosis multiplex által érintett személyek jogaival és 
életminőségével kapcsolatos európai bevált gyakorlat kódex” javaslatban foglalt főbb 
területeken. A Bizottság részt vett a nemrégiben tartott első európai sclerosis multiplex 
konferencián (2007. május 29-30). Ez a konferencia az Európai Sclerosis Multiplex Platform 
(EMSP) által vezetett 2006. évi „Sclerosis multiplex – az információs osztalék” című 
közegészségügyi program keretében került megrendezésre.

A sclerosis multiplex kezelésében a jogegyenlőség és a gyógykezeléshez, terápiákhoz és 
ellátásokhoz való hozzáférés területén a Bizottság közösségi keretet dolgoz ki a biztonságos, 
kiváló minőségű és hatékony egészségügyi ellátásra a tagállamok közötti együttműködés 
megerősítésével. Ennek a keretében folyamatos intézkedések történnek a betegségek 
referenciahálózatainak a kialakítására, hogy mód nyíljon a tudás és a bevált gyakorlat 
megosztására a betegek egyenlő jogainak biztosításához. 

A sclerosis multiplex kutatásában egy vegyes menetrend területén a hetedik keretprogram 
együttműködési intézkedéseket tartalmaz „Az agyra és betegségeire, az ember fejlődésére és 
az öregedésére irányuló kutatással” kapcsolatban, különös hangsúlyt fektetve az alapkutatás 
felfedezéseinek klinikai alkalmazásokba való átültetésére. Első felhívásában az egyik téma „a 
neuron-glia interakció egészségben és betegségben” tárgyában közvetlen fontosságú a 
sclerosis multiplex kutatói közössége számára. A megelőző ötödik és hatodik keretprogramon 
belül a Bizottság 18 sclerosis multiplexszel kapcsolatos projektet finanszírozott, a legnagyobb 
a hatodik keretprogramban a sclerosis multiplex neuroprotektív stratégiájával foglalkozó 11, 4
millió euró értékű „NeuroproMiSe” volt. 

A Bizottság egy 2009-ben vagy 2010-ben tartandó nagyszabású neurodegeneratív 
betegségekkel (ideértve a sclerosis multiplexet) foglalkozó európai konszenzuskonferenciára 
vonatkozó javaslatot tervez megvitatni a tagállamokkal. A konferencián a köz- és 
magánszféra érdekelt felei által jóváhagyott következtetések alapján a Bizottság közleményt 
vagy más fontos szakpolitikai kezdeményezést javasolhat majd, ideértve a betegségmegelőzés 
valamennyi területére vonatkozó speciális tevékenységeket és ezeknek a 
betegségcsoportoknak a kutatását és kezelését is.


