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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Petizzjoni 0998/2006 mressqa minn Carles Riquelme Felip (ta' nazzjonalità Spanjola), 
dwar għajnuna reġjonali għal dawk li jbatu minn sklerosi multipla

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi t-tħassib tiegħu għad-differenzi bejn il-Katalunja u komunitajiet 
awtonomi Spanjoli oħrajn f’dak li għandu x’jaqsam ma’ għajnuna finanzjarja għal dawk li 
jbatu minn sklerosi multipla u qed jitlob li tittieħed azzjoni mill-Unjoni biex tiġi assigurata 
konverġenza bejn l-Istati Membri u r-reġjuni rigward l-allokazzjoni ta’ l-għajnuna.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli nhar l-14 ta’ Mejju 2007. Informazzjoni mitluba mill-Kummissjoni 
skond l-Artikolu 192(4).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar is-27 ta’ Lulju 2007.

Il-Kummissjoni hija konxja tad-differenzi li jeżistu bejn l-Istati Membri, fil-livell nazzjonali u 
reġjonali, rigward possibilitajiet ta’ trattament u kondizzjonijiet ta’ rimborż relatati ma’ 
diversi kondizzjonijiet u mard, inkluża l-isklerosi multipla (MS). Madankollu, l-Istati Membri 
huma primarjament responsabbli għall-organizzazzjoni u l-iffinanzjar ta’ servizzi tas-saħħa u 
kura medika. Huwa għalhekk f’idejn l-Istati Membri li jevalwaw jekk għandhiex tittieħed 
azzjoni f’dan ir-rigward. 

F’Diċembru 2003, il-Parlament Ewropew approva rapport ibbażat fuq petizzjoni sottomessa 
minn ċittadina Brittanika bl-isklerosi multipla, is-Sra. L.M., u ppreżentata mir-Rapporteur tal-
Parlament Uma Aaltonen mill-Finlandja (hi stess persuna li tbati mill-isklerosi multipla). Ir-
rapport enfasizza li l-isklerosi multipla taffettwa nies li jkunu fl-aqwa ta’ ħajjithom (kuntrarju 
għal kważi l-mardiet l-oħra kollha li jħallu inkapaċità, illi jaffettwaw lin-nies f’għadd simili), 
meta ħafna minnhom ikollhom familji ta’ età żgħira u prospetti tal-karriera. Ir-rapport xeħet 
ukoll dawl fuq id-differenzi kbar fil-mod li bih jiġu ikkurati dawk affettwati madwar l-UE. 
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Sabiex timplimenta l-konklużjonijiet tar-Rapport tal-PE, il-Pjattaforma Ewropea għall-
Isklerosi Multipla (EMSP), NGO li tikkoordina l-isforzi ta’ 32 organizzazzjoni nazzjonali 
għall-MS, tat bidu għall-'Kodiċi Ewropew ta’ Prattika Tajba dwar id-Drittijiet u l-Kwalità tal-
Ħajja ta’ Persuni Affettwati mill-Isklerosi Multipla'.

Il-Kummissjoni qegħda tieħu azzjoni fl-oqsma prinċipali koperti fil-proposta għal 'Kodiċi ta’ 
Prattika Tajba dwar id-Drittijiet u l-Kwalità tal-Ħajja ta’ Persuni Affettwati mill-Isklerosi 
Multipla'. Dan l-aħħar, il-Kummissjoni ipparteċipat fl-Ewwel Konferenza Ewropea dwar l-
MS (fid-29 u t-30 ta’ Mejju 2007). Din il-konferenza ġiet organizzata fil-qafas tal-proġett 
“Sklerosi Multipla – id-dividend ta’ l-informazzjoni” immexxi mill-EMSP, bħala parti mill-
Programm tas-Saħħa Pubblika 2006. 

Fil-qasam tad-drittijiet u l-aċċess indaqs għat-trattament, it-terapiji u s-servizzi fl-immaniġġjar 
ta’ l-Isklerosi Multipla, il-Kummissjoni qegħda tiżviluppa qafas Komunitarju għal servizzi 
tas-saħħa siguri, ta’ kwalità għolja u effiċjenti, billi tirrinforza l-ko-operazzjoni bejn l-Istati 
Membri. Fi ħdan dan il-qafas, hemm azzjoni għaddejja kontinwament biex toħloq netwerks 
ta’ referenza għall-mard, billi tippermetti l-iskambju ta’ l-għerf u l-aqwa prattiċi biex jiġu 
assigurati drittijiet indaqs għall-pazjenti. 

Fil-qasam ta’ aġenda kondiviża fir-riċerka dwar l-Isklerosi Multipla, is-7 Programm ta’ Qafas
jinkludi attivitajiet kollaborattivi dwar “Ir-Riċerka fuq il-moħħ u mard relatat miegħu, fuq l-
iżvilupp tal-bniedem u fuq ix-xjuħija”, b’enfasi partikolari fuq it-traduzzjoni ta’ skoperti 
bażiċi f’applikazzjonijiet kliniċi. Fl-ewwel sejħa tiegħu, suġġett wieħed fuq "l-interazzjoni 
neuron-glia fis-saħħa u l-mard" huwa ta’ interess dirett għall-komunità tar-riċerka fuq l-MS. 
Fil-programmi FP5 u FP6 li ġew qabel, il-Kummissjoni iffinanzjat 18-il proġett fuq l-MS, bl-
akbar finanzjament ikun fl-FP6 li ammonta għal 11.4 miljun ewro fl-indirizzar ta’ strateġiji 
newro-protettivi għall-isklerosi multipla, "NeuroproMiSe". 

Il-Kummissjoni għandha l-ħsieb li tiddiskuti proposta ma’ l-Istati Membri li fl-2009 jew fl-
2010, tiġi organizzata Konferenza kbira ta’ Konsensus Ewropew dwar mard 
newrodeġenerattiv (inkluża l-isklerosi multipla). Fuq il-bażi tal-konklużjonijiet approvati 
uffiċjalment mill-partijiet interessati pubbliċi u privati waqt dik il-Konferenza, il-
Kummissjoni ser tkun tista’ tipproponi Komunikazzjoni jew inizjattiva ta’ politika oħra 
rilevanti li tkun tinkludi azzjonijiet speċifiċi fl-oqsma kollha tal-prevenzjoni mill-mard, ir-
riċerka u l-immaniġġjar ta’ dan il-grupp ta’ mard. 


