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Szóbeli választ igénylő kérdés O-000026/2022
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 136. cikke
Pascal Arimont, Dolors Montserrat, Radan Kanev, Cindy Franssen, Sirpa Pietikäinen, Frances 
Fitzgerald
a PPE képviselőcsoport nevében

Tárgy: A kézzelfogható eredmények hiánya a myalgiás encephalomyelitisre irányuló 
orvosbiológiai kutatás finanszírozására irányuló kérelemről és a hosszú Covid elleni 
küzdelemről szóló, 2020. június 18-i parlamenti állásfoglalást követően

2020. június 18-án az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben további finanszírozást 
kér a myalgiás encephalomyelitis/krónikus fáradtság szindróma (ME/CFS) orvosbiológiai kutatásához, 
valamint a ME/CFS-betegek kezelésének javítását célzó intézkedésekhez Európában.

A terület vezető tudósai egyetértenek abban, hogy a hosszú Covid a ME/CFS-betegek számának 
jelentős növekedéséhez fog vezetni, mivel a betegség gyakran fertőzés után áll be. A ME/CFS a 
világjárvány legnagyobb hosszú távú egészségügyi problémájává válhat.

Közel két évvel az állásfoglalás elfogadása óta azonban a Bizottság nem hozott kézzelfogható 
eredményeket a parlamenti szöveg kapcsán. Annak ellenére, hogy a Bizottság „hatókör-felmérést” 
jelentett be annak vizsgálatára, hogy a hosszú Covidhoz kapcsolódó ME/CFS-t és más, a Covid19-
hez kapcsolódó, nem megfelelően kutatott betegségeket hogyan lehet felvenni a Horizont Európa 
jövőbeli munkaprogramjaiba, ennek hivatalos kezdő időpontja még mindig nincs kitűzve. A betegség 
elleni küzdelem másik fontos pillére a biomarkerekre, klinikai kutatóközpontokra és klinikai 
vizsgálatokra irányuló kutatás finanszírozásának európai támogatása lenne a gyógyszeriparral 
együttműködésben. Ezenkívül fontolóra kell venni az ME/CFS felvételét a Ritka Neurológiai 
Betegségek Európai Referenciahálózatába (ERN).

A Bizottságnak cselekednie kell a népegészségügyi válsággal szemben, mivel az EU-ban a 
világjárvány előtt kétmillió ME/CFS-beteg volt, míg a hosszú Covidy miatt havonta több tízezer új 
beteg jelentkezik.

1. Hogyan értékeli a Bizottság a Parlament 2020. június 18-i állásfoglalására adott válaszát, és 
mikor fogja hivatalosan kitűzni a „hatókör-felmérés” kezdetét?

2. Támogatná-e a Bizottság az orvosbiológiai ME/CFS kutatás európai hálózatának létrehozását, 
amely például a meglévő EUROMENE hálózat tapasztalataira és tudására építhetne, és a 
tagállamokban a regionális központok létrehozásának élére állna egy európai ME/CFS kiválósági 
központ létrehozásához?

3. Támogatni fogja-e a Bizottság a magánszférával való együttműködést annak érdekében, hogy 
növelje a ME/CFS klinikai vizsgálatainak számát, és összekapcsolja a ME/CFS-re és a hosszú 
Covidra vonatkozó kutatást?

4. Támogatja-e a Bizottság azon betegségek körének kiterjesztését a ME/CFS-re, amelyekkel a 
Ritka Neurológiai Betegségek Európai Referenciahálózata foglalkozik?
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