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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Petycja 0998/2006, którą złożył Carles Riquelme Felip (Hiszpania), w sprawie pomocy 
regionalnej dla osób cierpiących na stwardnienie rozsiane

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z różnicami pomiędzy Katalonią 
a innymi autonomicznymi wspólnotami Hiszpanii w zakresie wysokości środków 
przeznaczonych na pomoc osobom cierpiącym na stwardnienie rozsiane i zwraca się do Unii 
Europejskiej o podjęcie działań w celu zapewnienia konwergencji pomiędzy państwami 
członkowskimi i regionami w zakresie przyznawania pomocy.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 14 maja 2007 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 27 lipca 2007 r.

Komisja zdaje sobie sprawę z różnic istniejących na szczeblu krajowym i regionalnym 
pomiędzy państwami członkowskimi w odniesieniu do możliwości leczenia oraz warunków 
zwrotu kosztów za leczenie pewnych chorób, w tym stwardnienia rozsianego (SM). Jednakże 
odpowiedzialność za organizację i finansowanie usług zdrowotnych i opieki medycznej 
spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. Dlatego też to do nich należy 
ocena konieczności podejmowania działań w tym zakresie.

Parlament Europejski przyjął w grudniu 2003 r. sprawozdanie sporządzone na podstawie 
petycji złożonej przez L.M., obywatelkę Wielkiej Brytanii cierpiącą na stwardnienie rozsiane.
Tekst przedstawiła sprawozdawczyni Parlamentu Uma Aaltonen z Finlandii, która sama 
choruje na SM. Sprawozdanie to podkreśla, że w przeciwieństwie do prawie wszystkich 
innych chorób zwyrodnieniowych dotykających podobną liczbę ludzi na SM zapadają osoby 
w sile wieku, które w większości niedawno założyły rodzinę i mają przed sobą perspektywy 
zawodowe. Sprawozdanie zwraca także uwagę na ogromną rozbieżność w leczeniu osób 
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cierpiących na stwardnienie rozsiane pomiędzy krajami UE.  

W celu wprowadzenia w życie wniosków sprawozdania PE Europejska Platforma 
ds. Stwardnienia Rozsianego (z ang. EMSP – organizacja pozarządowa koordynująca 
działania 32 organizacji krajowych zajmujących się stwardnieniem rozsianym) sporządziła 
„Europejski kodeks dobrych praktyk w sprawie praw i jakości życia osób chorych 
na stwardnienie rozsiane”.

Komisja prowadzi działania obejmujące główne zagadnienia poruszone w projekcie 
„Europejskiego kodeksu dobrych praktyk w sprawie praw i jakości życia osób chorych 
na stwardnienie rozsiane”. W dniach 29 i 30 maja 2007 r. Komisja wzięła udział w pierwszej 
europejskiej konferencji poświęconej stwardnieniu rozsianemu, zorganizowanej w ramach 
projektu zatytułowanego: „Stwardnienie rozsiane – korzyści płynące z informacji”. Projekt 
ten realizowany pod przewodnictwem Europejskiej Platformy ds. Stwardnienia Rozsianego 
stanowił część programu w dziedzinie zdrowia publicznego na rok 2006.

W dziedzinie równych praw i równego dostępu do leczenia, terapii oraz usług w zakresie 
postępowania w stwardnieniu rozsianym Komisja pracuje nad wspólnotowymi ramami 
z myślą o bezpiecznych, oferujących wysoką jakość i dobrze działających usługach 
zdrowotnych poprzez umacnianie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi. Ramy te 
obejmują ciągłe działania służące utworzeniu sieci referencyjnych chorób, które 
umożliwiłyby dzielenie się wiedzą oraz najlepszymi praktykami w celu zapewnienia 
pacjentom równych praw.

Siódmy program ramowy na rzecz badań (FP7), wpisujący się we wspólny program badań 
nad stwardnieniem rozsianym, przewiduje współpracę w zakresie badań nad mózgiem 
i związanymi z nim chorobami, rozwojem człowieka oraz starzeniem, ze szczególnym 
uwzględnieniem przełożenia podstawowych odkryć na zastosowania kliniczne. Temat 
z pierwszego zaproszenia do składania wniosków dotyczący wzajemnych oddziaływań 
między neuronami i glejem w organizmie zdrowym i chorym bezpośrednio interesuje 
wspólnotę badawczą zajmującą się stwardnieniem rozsianym. W ramach poprzednich 
programów (FP5 i FP6) Komisja sfinansowała 18 projektów związanych ze stwardnieniem 
rozsianym. Największy z nich „NeuroproMiSe” realizowany w ramach FP6 kosztował 11,4 
mln euro i dotyczył strategii neuroochronnych w stwardnieniu rozsianym.

Komisja ma zamiar przedyskutować z państwami członkowskimi wniosek w sprawie 
zorganizowania na szeroka skalę w 2009 lub w 2010 r. Europejskiej Konferencji Konsensusu 
na temat chorób neurodegeneratywnych (z uwzględnieniem stwardnienia rozsianego).
W oparciu o uwagi końcowe z Konferencji, zgodne z zaleceniami zainteresowanych 
podmiotów ze sfery publicznej i prywatnej, Komisja będzie mogła przedstawić wniosek 
dotyczący komunikatu lub innej właściwej inicjatywy w zakresie prowadzonych polityk 
z uwzględnieniem konkretnych działań w obrębie wszystkich dziedzin, które obejmują 
zapobieganie chorobom, badania oraz postępowanie w przypadku tej grupy chorób.


