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Suġġett: Nuqqas ta' riżultati tanġibbli wara r-riżoluzzjoni tal-Parlament taT-18 ta' Ġunju 2020 dwar 
il-finanzjament għar-riċerka bijomedika dwar l-ME/CFS u l-ġlieda kontra l-COVID fit-tul

Fit-18 ta' Ġunju 2020, il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni li titlob finanzjament addizzjonali għar-
riċerka bijomedika dwar l-enċefalomijelite mijalġika/is-sindromu ta' għeja kronika (ME/CFS) u miżuri 
biex tittejjeb il-kura għall-pazjenti ME/CFS fl-Ewropa.

Ix-xjenzati ewlenin fil-qasam jaqblu li l-COVID fit-tul se jwassal għal żieda kbira fl-għadd ta' pazjenti 
ME/CFS, peress li l-kundizzjoni spiss ikollha bidu post-infettiv. L-ME/CFS tista' ssir l-akbar problema 
tas-saħħa fit-tul tal-pandemija.

Madankollu, kważi sentejn minn meta ġiet adottata r-riżoluzzjoni, il-Kummissjoni ma pproduċiet l-ebda 
riżultat tanġibbli fl-ispirtu tat-test tal-Parlament. Minkejja li l-Kummissjoni ħabbret ~"studju dwar l-
ambitu" biex tinvestiga kif l-ME/CFS u kundizzjonijiet oħra li mhumiex riċerkati biżżejjed marbuta mal-
COVID fit-tul jistgħu jiġu inklużi fil-programmi ta' ħidma futuri ta' Orizzont Ewropa, għad m'hemmx 
data tal-bidu uffiċjali għal dan. Pilastru importanti ieħor biex tiġi indirizzata l-marda jkun l-appoġġ 
Ewropew għall-finanzjament tar-riċerka dwar il-bijomarkaturi, iċ-ċentri ta' riċerka klinika u l-provi kliniċi 
f'kooperazzjoni mal-industrija farmaċewtika. Barra minn hekk, għandha tiġi kkunsidrata l-inklużjoni tal-
ME/CFS fin-Network Ewropew ta' Referenza għal Mard Newroloġiku Rari (ERN).

Fid-dawl ta' kriżi tas-saħħa pubblika, b'2 miljun pazjent ME/CFS fl-UE qabel il-pandemija u COVID 
twila li jwasslu għal għexieren ta' eluf ta' pazjenti ġodda kull xahar, il-Kummissjoni jeħtieġ li taġixxi.

1. X'inhi l-evalwazzjoni tal-Kummissjoni tar-reazzjoni tagħha għar-riżoluzzjoni tal-Parlament tat-18 
ta' Ġunju 2020 u meta se jkollna data tal-bidu uffiċjali għall-"istudju dwar l-ambitu"?

2. Il-Kummissjoni tappoġġa network Ewropew għar-riċerka bijomedika dwar l-ME/CFS li jista', 
pereżempju, jibni fuq l-esperjenzi u l-għarfien tan-network EUROMENE eżistenti u jwassal għall-
ħolqien ta' Ċentru Ewropew ta' Eċċellenza għall-ME/CFS biex imexxi l-istabbiliment ta' ċentri 
reġjonali fl-Istati Membri?

3. Il-Kummissjoni se tappoġġa l-kooperazzjoni mas-settur privat sabiex iżżid l-għadd ta' provi kliniċi 
għall-ME/CFS u torbot ir-riċerka dwar l-ME/CFS u l-COVID fit-tul?

4. Il-Kummissjoni tappoġġa l-estensjoni tal-kopertura tal-marda tal-ERN sabiex tinkludi l-ME/CFS?
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