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Pisna izjava o diskriminaciji oseb z multiplo sklerozo v novih državah članicah od 

širitve leta 2004 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2003 o diskriminatorni obravnavi 

oseb z multiplo sklerozo, 

– ob upoštevanju evropskega kodeksa dobre prakse, predstavljenega na konferenci 

Evropskega parlamenta 29. in 30. maja 2007, 

– ob upoštevanju člena 116 svojega poslovnika, 

A. ker ima v Evropi multiplo sklerozo več kot 500.000 oseb, od tega približno 60.000 na 

Poljskem, 

B. ker so ljudje z multiplo sklerozo v novih državah članicah deležni diskriminacije, o čemur 

priča omejen dostop do imunomodulatorjev (v Litvi 15 % bolnikov, na Slovaškem 5 %, na 

Poljskem 2 % – v Nemčiji in Belgiji približno 35 %), rehabilitacije ali nujno potrebnih 

konzultacij pri specialistih, 

C. ker zaradi slabe kakovosti storitev nudenih osebam z multiplo sklerozo bolniki v novih 

državah članicah v povprečju živijo dobro desetletje manj kot zdravi ljudje, ta razkorak pa 

v drugih državah članicah Evropske unije ne obstaja, 

D. ker je Parlament leta 2003 sprejel resolucijo o razlikah pri obravnavi bolnikov v različnih 

državah članicah Skupnosti, ki je nove države članice ne spoštujejo v celoti, 

E. ob upoštevanju nemoči, ki jo občutijo ljudje z multiplo sklerozo v novih državah članicah 

glede izboljšanja kakovosti njihovega življenja, 

1. poziva Komisijo in Svet, naj čim hitreje ukrepata proti diskriminaciji do ljudi z multiplo 

sklerozo v novih državah članicah in naj podpreta izboljšanje kakovosti njihovega 

življenja; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Komisiji, 

Svetu in parlamentom novih držav članic po širitvi leta 2004. 


