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προς την Επιτροπή
Άρθρο 136 του Κανονισμού
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Fitzgerald
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Θέμα: Έλλειψη απτών αποτελεσμάτων σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 18ης 
Ιουνίου 2020 σχετικά με χρηματοδότηση της βιοϊατρικής έρευνας για τη ΜΕ/ΣΧΚ και την 
καταπολέμηση της μακροχρόνιας COVID

Στις 18 Ιουνίου 2020, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε πρόσθετη 
χρηματοδότηση για τη βιοϊατρική έρευνα όσον αφορά τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα/σύνδρομο 
χρόνιας κόπωσης (ΜΕ/ΣΧΚ) και μέτρα για τη βελτίωση της θεραπείας ασθενών με ΜΕ/ΣΧΚ στην 
Ευρώπη.

Οι κορυφαίοι επιστήμονες του κλάδου συμφωνούν ότι η μακροχρόνια COVID θα οδηγήσει σε 
σημαντική αύξηση του αριθμού των ασθενών με ΜΕ/ΣΧΚ, καθώς η πάθηση συχνά εμφανίζεται μετά 
την προσβολή από τον ιό. Η ΜΕ/ΣΧΚ θα μπορούσε να αποτελέσει το μεγαλύτερο μακροπρόθεσμο 
πρόβλημα υγείας λόγω της πανδημίας.

Ωστόσο, σχεδόν δύο έτη μετά την έγκριση του ψηφίσματος, η Επιτροπή δεν έχει παραγάγει απτά 
αποτελέσματα στο πνεύμα του κειμένου του Κοινοβουλίου. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή 
ανακοίνωσε μια «διερευνητική μελέτη» ώστε να εξεταστεί πώς μπορούν η ΜΕ/ΣΧΚ και άλλες 
ανεπαρκώς μελετηθείσες παθήσεις που συνδέονται με τη μακροχρόνια COVID να συμπεριληφθούν 
στα μελλοντικά προγράμματα εργασίας του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», εξακολουθεί να μην 
υφίσταται σχετική επίσημη ημερομηνία έναρξης. Ένας άλλος σημαντικός πυλώνας για την 
αντιμετώπιση της νόσου θα ήταν η ευρωπαϊκή στήριξη για τη χρηματοδότηση ερευνών σχετικά με 
βιοδείκτες, κέντρων κλινικών ερευνών, και κλινικών δοκιμών σε συνεργασία με τη 
φαρμακοβιομηχανία. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η συμπερίληψη της ΜΕ/ΣΧΚ στο ευρωπαϊκό 
δίκτυο αναφοράς για τις σπάνιες νευρολογικές ασθένειες (ΣΝΑ).

Δεδομένου ότι ο τομέας της δημόσιας υγείας βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, ότι υπήρχαν 2 
εκατομμύρια ασθενείς με ΜΕ/ΣΧΚ στην ΕΕ πριν από την πανδημία και ότι δεκάδες χιλιάδες νέοι 
ασθενείς διαγιγνώσκονται με μακροχρόνια COVID κάθε μήνα, η Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση.

1. Πώς αξιολογεί η Επιτροπή την απάντησή της στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Ιουνίου 
2020, και πότε θα καθοριστεί επίσημη ημερομηνία έναρξης της «διερευνητικής μελέτης»;

2. Θα υποστηρίξει η Επιτροπή ένα ευρωπαϊκό δίκτυο βιοϊατρικής έρευνας όσον αφορά τη ΜΕ/ΣΧΚ, 
το οποίο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και τις γνώσεις του 
υφιστάμενου δικτύου EUROMENE και να οδηγήσει στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Αριστείας για τη ΜΕ/ΣΧΚ που θα ηγηθεί της δημιουργίας περιφερειακών κέντρων στα κράτη 
μέλη;

3. Προτίθεται η Επιτροπή να στηρίξει τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα προκειμένου να αυξηθεί 
ο αριθμός των κλινικών δοκιμών για τη ΜΕ/ΣΧΚ και να συνδεθούν οι έρευνες σχετικά με τη 
ΜΕ/ΣΧΚ και τη μακροχρόνια COVID;

4. Υποστηρίζει η Επιτροπή την επέκταση των νόσων που περιλαμβάνονται στις ΣΝΑ προκειμένου 
να καλύπτεται η ΜΕ/ΣΧΚ;
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