
A neurodegeneratív betegségek elleni küzdelemre irányuló kutatás közös progra
mozása 

P7_TA(2009)0065 

Az Európai Parlament 2009. november 12-i állásfoglalása a neurodegeneratív betegségek, különösen 
az Alzheimer-kór elleni küzdelemre irányuló kutatás közös programozásáról 

(2010/C 271 E/03) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel a 2009-es Alzheimer világjelentésre, melyet a Nemzetközi Alzheimer Társaság adott ki 2009. 
szeptember 21-én a nemzetközi Alzheimer-nap kapcsán, 

— tekintettel a kutatási tevékenységek közös programozása révén a neurodegeneratív betegségek, különösen 
az Alzheimer-kór elleni küzdelemre irányuló intézkedésekről szóló, 2009. július 22-i tanácsi ajánlásra 
irányuló bizottsági javaslatra (COM(2009)0379), 

— tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) bekezdésére, 

A. mivel a neurodegeneratív betegségek, mint az Alzheimer- és a Parkinson-kór a hosszú távú fogyaté
kosság legfőbb okai, és több mint hét millió uniós polgárt érintenek, mely szám a népesség elöregedé
sének eredményeként valószínűleg a kétszeresére emelkedik a következő évtizedekben, 

B. mivel jelenleg nincs gyógymód a neurodegeneratív betegségekre, valamint a megelőzésről, a kezelésről és 
a rizikófaktorok azonosításáról rendkívül korlátozott ismeretek állnak rendelkezésre, 

C. mivel a demencia költsége az EU-25 esetében 130 milliárd euróra volt tehető 2005-ben, vagyis megkö
zelítőleg átlagosan 21 000 euróra évente demenciában szenvedő személyenként ez az átlagérték 
magában foglalja a közvetlen költségeket és az informális ellátásból származó költségeket, 

D. mivel az Alzheimer- és a Parkinson-kórt és az azokkal összefüggő rendellenességeket több perspektí
vából és különböző kutatási területeken is tanulmányozzák, ami a kutatási tevékenységek további szét
aprózódásához vezethet, 

E. mivel a neurodegeneratív betegségek terén a kutatási erőfeszítések nagy részét a tagállamok végzik, és 
viszonylag alacsony szintű a nemzetek közötti koordináció, ami szétaprózódáshoz és az ismeretek és a 
legjobb gyakorlat tagállamok közötti korlátozott megosztásához vezet, 

1. üdvözli a neurodegeneratív betegségek terén végzett kutatási tevékenységek közös programozására 
javasolt kísérleti projektet; úgy véli, hogy a közös programozás nagyon előnyös lehet a kutatási erőfeszítések 
szétaprózódásának csökkentésében, ami a készségek, ismeretek és pénzügyi források kritikus tömegének 
egyesítéséhez vezethet; 

2. úgy véli, hogy a neurodegeneratív betegségek, mint az Alzheimer- és a Parkinson-kór jelentik a 
legnagyobb kihívást az Európai Unió számára a mentális egészség terén, és azon a véleményen van, 
hogy az Alzheimer- és a Parkinson-kór elleni küzdelemnek ezért kettős kihívással kell szembenéznie: 
napi szintű ellátás nyújtása a növekvő számú páciensek részére, valamint több forrás biztosítása annak 
érdekében, hogy a páciensek száma folyamatosan csökkenjen a jövőben; ennek következtében támogatja a 
tanácsi ajánlást;
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3. hangsúlyozza a neurodegeneratív betegségek, különösen az Alzheimer- és Parkinson-kór hatásainak 
kezelését szolgáló erőfeszítések sürgősségét szociális és közegészségügyi szinten, az elöregedő európai 
népesség összefüggésében, valamint a nemzeti egészségügyi rendszerek jövőbeni fenntarthatóságának bizto
sítása érdekében; 

4. ösztönzi a tagállamokat, hogy vállaljanak aktív szerepet egy közös kutatási menetrend meghatározá
sában, kidolgozásában és végrehajtásában a neurodegeneratív betegségek terén; 

5. felhívja a tagállamokat, hogy javítsák az Alzheimer-kórra, a Parkinson-kórra és a demencia egyéb 
formáira vonatkozó epidemiológiai adatokat, különösen a tünetmentes szakaszokban és a cselekvőképte
lenség kialakulása előtt; 

6. hangsúlyozza a kérdéssel kapcsolatos kutatások terén a multidiszciplináris megközelítés alkalmazását, 
amely tartalmazza a diagnózist, kezelést, megelőzést és a betegek, családjuk és gondozóik jólétére vonatkozó 
szociális kutatásokat; úgy véli, hogy a korai diagnosztikai tesztek és a rizikófaktorokra (mint például a 
környezet) vonatkozó kutatások, valamint a korai diagnózis kritériumai alapvető fontosságúak; mindezek 
fényében valódi hozzáadott értéknek tekinti a nemzetek közötti együttműködés során végzett nagyléptékű 
járványtani és klinikai tanulmányokat; 

7. úgy véli, hogy a kutatási programoknak prioritásként kell kezelniük a megelőzést, a biomarkereket 
(beleértve a genetikai hajlamot), a képalkotó diagnosztikát, a multidiszciplináris megközelítésen alapuló korai 
diagnózist, a kritériumok és diagnosztikai eszközök egységesítését és a népességről, kezelési stratégiákról 
szóló tanulmányok és az új kémiai és biológiai anyagokról, vakcinákról vagy új technológiákról folytatott 
klinikai tanulmányok készítéséhez felhasználható széleskörű adatbázisokat; 

8. rámutat az öregedés és a demencia, valamint a demencia és az időskori depresszió közötti kapcsolatra 
vonatkozó kutatások jelentőségére; továbbá arra buzdítja a tagállamokat, hogy indítsanak a betegek dönté
sének és perspektíváinak teret engedő kutatási programokat; 

9. arra ösztönzi a Tanácsot, hogy a kísérleti projekt kialakításakor a már meglévő struktúrákra építsenek, 
elkerülve ezzel az új bürokratikus struktúrák létrehozását, továbbá hogy lehetőség szerint működjenek 
együtt az ipari ágazatokkal az összes hozzáférhető forrás és tapasztalat megszerzése céljából, biztosítva 
ugyanakkor a függetlenséget és autonómiát; 

10. arra buzdítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az Európai Unió valamennyi eddigi és jövőbeni, az 
egészségügyi megelőzésre – beleértve a korai diagnózist, a szív- és érrendszerrel kapcsolatos kérdéseket és a 
testedzést – vonatkozó programjába vegye bele a demencia problémáját; 

11. fontosnak véli, hogy az Európai Unió elfogadjon egy ajánlást, amely felhívja a tagállamokat a 
közvélemény tájékoztatására azokról az életmódbeli változtatásokról, amelyek késleltethetik és megelőzhetik 
a neurodegeneratív betegségek – különös tekintettel az Alzheimer- és Parkinson-kórra – kialakulását és 
népszerűsítik „az egészséges elme életstílust”; 

12. javasolja a Tanácsnak és a Bizottságnak, hogy fontolják meg az „Elme európai évének” meghirdetését 
az aggyal kapcsolatos időskori megbetegedésekre és a megelőzésükkel kapcsolatos intézkedésekre való 
figyelem felhívása céljából; 

13. felhívja a Tanácsot arra, hogy a kutatási tevékenységek közös programozására vonatkozó kísérleti 
projektbe megfelelően vonja be betegek, a gondozói szervezetek és az egészségügyi szolgáltatók képviselőit; 

14. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet a kísérleti projekt előrehaladásáról és eredmé
nyeiről; 

15. felszólítja a Tanácsot, hogy megfelelően vonja be a Parlamentet a kísérleti projekt támogatására 
vonatkozó lehetséges döntésbe és a hetedik kutatási és fejlesztési keretprogramból finanszírozott, a kutatási 
területre vonatkozó valamennyi jövőbeni közös programozási kezdeményezésbe;
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16. úgy véli, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés – Lisszaboni Szerződés által beillesztett 
– 182. cikkének (5) bekezdése, amely lefekteti az európai kutatási térség létrehozásához szükséges intézke
déseket, megfelelőbb jogalapként szolgálhat a kutatás terén kialakítandó közös programozási kezdeménye
zésekhez; felkéri a Bizottságot, hogy komolyan vegye fontolóra e jogalap használatát a kutatási tevékeny
ségekre vonatkozó közös programozásokkal kapcsolatos valamennyi jövőbeli javaslata esetén; 

17. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagál
lamok kormányainak és parlamentjeinek. 

Az európai ombudsman tevékenysége (2008) 

P7_TA(2009)0066 

Az Európai Parlament 2009. november 12-i állásfoglalása az európai ombudsman 2008. évi 
tevékenységéről szóló éves jelentésről (2009/2088(INI)) 

(2010/C 271 E/04) 

Az Európai Parlament, 

— tekintettel az európai ombudsman 2008. évi tevékenységéről szóló éves jelentésre, 

— tekintettel az EK-Szerződés 195. cikkére, 

— tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. és 43. cikkére, 

— tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó rendelkezésekről és általános feltételekről 
szóló, 1994. március 9-i 94/262/ESZAK, EK, Euratom európai parlamenti határozatra ( 1 ), 

— tekintettel az Európai Parlament és az ombudsman között 2006. március 15-i együttműködési keret
megállapodásra, amely 2006. április 1-én lépett hatályba, 

— tekintettel „Az európai ombudsmannak címzett közlemények elfogadására és továbbítására, továbbá a 
tisztviselők európai ombudsman előtt történő megjelenésének engedélyezésére vonatkozó felhatalmazás” 
című, 2005. október 5-i bizottsági közleményre (SEC (2005)1227), 

— tekintettel az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről szóló 
94/262/ESZAK, EK, Euratom határozatát módosító 2008. június 18-i 2008/587/EK határozatára ( 2 ), 

— tekintettel végrehajtási rendelkezéseinek az ombudsman általi felülvizsgálatára, amelynek célja a új 
statútum változásainak tükrözése, és amely felvizsgált végrehajtási rendelkezések 2009. január 1-én 
léptek hatályba, 

— tekintettel az európai ombudsman tevékenységéről szóló korábbi állásfoglalásaira, 

— tekintettel eljárási szabályzata 205. cikke (2) bekezdésének második és harmadik mondatára, 

— tekintettel a Petíciós Bizottság jelentésére (A7-0020/2009),
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