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Aihe: Konkreettisten tulosten puuttuminen rahoituksen myöntämisestä myalgista 
enkefalomyeliittiä / kroonista väsymysoireyhtymää koskevalle biolääketieteelliselle 
tutkimukselle 18. kesäkuuta 2020 annetun päätöslauselman jälkeen ja pitkittyneen 
covidin torjunta

Euroopan parlamentti antoi 18. kesäkuuta 2020 päätöslauselman, jossa se kehotti myöntämään 
lisärahoitusta myalgista enkefalomyeliittiä / kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS-tauti) koskevalle 
biolääketieteelliselle tutkimukselle ja toteuttamaan toimenpiteitä sitä sairastavien potilaiden hoidon 
parantamiseksi Euroopassa.

Alan johtavat tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että pitkittynyt covid johtaa ME/CFS-tautia sairastavien 
potilaiden määrän huomattavaan kasvuun, koska sairauden laukaisee usein infektio. ME/CFS-
taudista saattaa tulla suurin pandemian aiheuttama pitkäaikainen terveysongelma.

Komissio ei kuitenkaan ole vielä saanut minkäänlaisia parlamentin tekstin hengen mukaisia 
konkreettisia tuloksia aikaan, vaikka päätöslauselma annettiin jo lähes kaksi vuotta sitten. Vaikka 
komissio on ilmoittanut kartoitustutkimuksesta, jossa selvitetään, miten ME/CFS-tauti ja muut 
pitkittyneeseen covidiin kytköksissä olevat vähän tutkitut sairaudet voidaan sisällyttää Horisontti 
Eurooppa -puiteohjelman tuleviin työohjelmiin, tutkimuksen virallista alkamispäivää ei ole vielä 
määritetty. Toinen tärkeä osa-alue taudin torjunnassa olisi EU:n tuen tarjoaminen biomerkkiaineiden 
tutkimusrahoitukselle, kliinisille tutkimuskeskuksille ja yhteistyössä lääketeollisuuden kanssa 
toteutettaville kliinisille tutkimuksille. Lisäksi olisi harkittava ME/CFS-taudin sisällyttämistä harvinaisten 
neurologisten sairauksien eurooppalaisen osaamisverkoston käsittelemiin tauteihin.

Komission on ryhdyttävä toimiin tässä kansanterveystilanteessa, jossa ME/CFS-tautipotilaita oli 
EU:ssa kaksi miljoonaa jo ennen pandemiaa ja pitkittyneen covidin seurauksena potilaita tulee 
kuukausittain kymmeniätuhansia lisää.

1. Mikä on komission arvio siitä, miten se on vastannut parlamentin 18. kesäkuuta 2020 antamaan 
päätöslauselmaan, ja milloin saadaan tieto kartoitustutkimuksen virallisesta alkamispäivästä?

2. Kannattaisiko komissio sitä, että perustettaisiin ME/CFS-tautia koskevan biolääketieteellisen 
tutkimuksen eurooppalainen verkosto, joka voisi esimerkiksi hyödyntää nykyisen Euromene-
verkoston kokemuksia ja tietämystä ja johtaa siihen, että perustettaisiin ME/CFS-tautia 
käsittelevä eurooppalainen osaamiskeskus viitoittamaan tietä alueellisten keskusten 
perustamiselle jäsenvaltioihin?

3. Aikooko komissio tukea yksityisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta voidaan lisätä 
ME/CFS-tautia koskevien kliinisten tutkimusten määrää ja kytkeä ME/CFS-tautia ja pitkittynyttä 
covidia koskevaa tutkimusta toisiinsa?

4. Kannattaako komissio ME/CFS-taudin sisällyttämistä eurooppalaisen osaamisverkoston 
käsittelemiin tauteihin?
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