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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině
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ZÁPIS
ze schůze konané dne 27. října 2020 od 13:45 do 15:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena v úterý 27. října 2020 ve 13:47 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2020)1027_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Tento bod byl zařazen na konec schůze. Předseda oznámil, že BECA má nyní účet na 
Twitteru (@EP_BeatCancer).

3. Schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech:

12. října 2020 PE 659.035v01-00

Zápis byl schválen.

4. Veřejné slyšení „Jak porazit rakovinu prsu: výzvy a příležitosti“

Slyšení proběhlo ve spolupráci s Výborem pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)

Předseda BECA Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) připomněl, že slyšení o rakovině prsu 
bylo uspořádáno ve spolupráci s výborem FEMM v rámci Měsíce prevence rakoviny 
prsu (říjen 2020) a Evropského týdne rovnosti žen a mužů.

Dále vystoupila předsedkyně výboru FEMM Evelyn Regnerová (S&D, Rakousko), 
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vyjádřila se k situaci v Polsku, kde ústavní soud právě vydal rozhodnutí, které zpřísňuje 
omezení potratů, a dále zdůraznila, že v boji proti rakovině prsu má zásadní význam 
screening.

Hostem byla dr. Isabel Rubiová, chiruržka se specializací na rakovinu prsu a 
předsedkyně EUSOMA, která hovořila o hlavních výzvách a doporučeních týkajících se 
tohoto onemocnění. Druhým hostem byl Jürgen Vanpraet, výkonný ředitel „Think Pink 
Europe“. Ve svém vystoupení poukázal na to, že je nutné naslouchat také hlasům žen 
a mužů, pro něž je rakovina prsu součástí každodenního života, a upozornil, že mezi 
členskými státy i v rámci jejich území stále existují značné rozdíly, pokud jde o míru 
přežití.

V následné diskusi koordinátoři BECA poukázali zejména na důležitost výzkumu 
a inovací, včasné diagnózy, screeningu, rovného přístupu k terapii a péči a řádné 
odborné přípravy. Zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) představila 
své návrhy, mezi nimiž je i revize doporučení Rady o screeningu nádorových 
onemocnění a provádění programů bezplatné mamografie.

Předseda závěrem upozornil na to, že v Evropě dosud existují obrovské rozdíly 
v přístupu k preventivní péči a zdravotním kontrolám.

5. Výměna názorů s komisařkou Stellou Kyriakidesovou

Předseda BECA Bartosz Arłukowicz (EPP, PL) přivítal komisařku pro zdraví 
a bezpečnost potravin Stellu Kyriadesovou, která ve svém projevu uvedla, že byla 
zřízením výboru BECA velmi potěšena a považuje je za jasný signál, že Parlament je 
stejně jako Komise odhodlán zlepšit prevenci a léčbu nádorových onemocnění. Dále 
uvedla, že se těší na úzkou spolupráci s členy výboru při provádění chystaného plánu 
pro boj s rakovinou, který bude představen na konci tohoto roku. 

Zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) poté představila svůj pracovní 
dokument, který má sloužit jako příspěvek k připravovanému plánu Komise. 
Zpravodajka navrhuje akce v několika oblastech – globální prevence, screening 
a včasná diagnóza, rovný přístup k léčbě orientované na pacienta a poskytování podpory 
pacientům a těm, kteří o ně pečují. 

Poté se ujali slova koordinátoři, kteří vznesli několik dotazů, jež komisařka následně 
zodpověděla. Poté vystoupilo dalších šestnáct členů výboru, kteří mimo jiné zdůraznili, 
že EU by měla být schopna lépe organizovat svou činnost v různých fázích boje proti 
nádorovým onemocněním.  Vyjádřili rovněž obavy v souvislosti s dopady korovavirové 
krize na léčbu pacientů s nádorovými onemocněními a se záměrem Rady snížit rozpočet 
na zdravotní politiku.

Poté se znovu ujala slova komisařka, odpověděla na vyjádření poslanců a poděkovala 
výboru a zpravodajce za pracovní dokument. Závěrem předseda poukázal na to, že je 
třeba velmi rychle zajistit přístup k detekci a diagnóze a nalézt způsob, jak podpořit 
rovný přístup k léčbě v celé EU.

V rámci slyšení o rakovině prsu a výměny názorů s komisařkou Kyriakidesovou 
vystoupili tito koordinátoři: Cindy Franssen (EPP, BE), Nicolae Stefanuta (Renew, 
RO), Joëlle Melin (ID, FR), Michèle Rivasi (Greens, FR), Joanna Kopcińska (ECR, 
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PL), Kateřina Konečná (GUE, CS). Místo Alessandry Morettiové (S&D, IT), která měla 
technické obtíže s připojením, vystoupil za skupinu S&D Nicolas Gonzalez Casares.

V průběhu výměny názorů s komisařkou Kyriadesovou vystoupili rovněž tito členové: 
Peter Liese (EPP, DE), Ivars Ijabs (Renew, LV), Nathalie Colin-Oesterle EPP, FR), 
Sara Cerdas (S&D, FR), Loucas Fourlas (EPP, Cyprus), Pietro Fiocchi (ECR, IT), 
Stefania Zambelli (ID, IT), Manuela Ripa (Greens, DE), Hilde Vautmans (Renew, BE), 
Maria Arena (S&D, FR), Ewa Kopacz (EPP, PL), Alexis Georgoulis (GUE, EL), Johan 
Danielson (S&D, SV), Tomislav Sokol (EPP, HR), Antoni Comin i Oliveres (NI, ES), 
Margarita De La Pisa Carrion (ECR, ES).

6. Datum a místo konání příští schůze

12. listopadu 2020, 16:45–18:45
Brusel

Schůze skončila v 15:45.
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