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ZÁPIS
ze schůze konané dne 12. listopadu 2020 od 16:45 do 18:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 12. listopadu 2020 v 16:51 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2020)1112_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Schválení zápisu ze schůze konané dne:

27. října 2020 PE 660.175v01-00

Zápis byl schválen.

3. Veřejné slyšení „Podpora výzkumu rakoviny – nové úkoly v oblasti rakoviny v rámci 
programu Horizont Evropa“

Předseda výboru BECA Bartosz Arłukowicz (EPP, PL) ve svém úvodním prohlášení 
zdůraznil, že výzkum a inovace jsou pro EU jednou z hlavních priorit, a poukázal na to, že v 
rámci programu Horizont 2020 byla za posledních sedm let v oblasti výzkumu rakoviny 
rozdělena celková částka 2 miliardy EUR mezi přibližně 1400 projektů.

V první části slyšení nazvané „Úkoly v oblasti boje proti rakovině v rámcovém programu pro 
výzkum a inovace Horizont Evropa“ zdůraznili pozvaní odborníci prof. Walter Ricciardi, 
předseda výboru pro boj proti rakovině (Cancer Mission) programu Horizont Evropa, a dr. 
Elisabete Weiderpassová, členka výboru pro boj proti rakovině programu Horizont Evropa a 
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ředitelka Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, že rakovina je jednou z pěti největších 
společenských výzev v Evropě. Program Horizont Evropa si v tomto směru klade za cíl 
zachránit, prodloužit a zkvalitnit více než 3 miliony životů do roku 2030.  Pro dosažení tohoto 
cíle bylo stanoveno pět oblastí intervence (porozumění, prevence, diagnostika a léčba, kvalita 
života a rovný přístup) a bylo vydáno 13 doporučení jako základ ambiciózních opatření.

Během následného pokládání dotazů se poslanci zajímali o otázky, jako je dostatečné 
financování programu Horizont, výzkum příčin rakoviny, rakovina u dětí a vzácné druhy 
rakoviny, důležitost sdílení údajů a znalostí a posílení kapacit EU pro rozvoj kompetencí a 
dovedností prostřednictvím institucí a sítí a partnerství veřejného a soukromého sektoru. 
Poslanci rovněž zdůraznili význam individualizované léčby, širšího neziskového výzkumu, 
umělé inteligence a přístupu dětí a starší osob ke klinickým studiím.  Poslanci položili dotazy 
týkající se výzkumu rakoviny jako nemoci z povolání coby primární příčiny úmrtí v 
souvislosti s výkonem povolání a týkající se látek znečišťujících životní prostředí, které 
způsobují rakovinu. Řada poslanců se zabývala otázkou nerovností v oblasti zdraví.

V prvním kole pokládání dotazů vystoupili tito koordinátoři: Alessandra Moretti (S&D, IT), 
Nicolae Stefanuta (Renew, RO), Joëlle Melin (ID, FR), Michèle Rivasi (Greens, FR), Joanna 
Kopcińska (ECR, PL) a Kateřina Konečná (GUE, CS). Poslanec Peter Liese (EPP, DE) 
hovořil jménem koordinátorky skupiny Cindy Franssenové (EPP, BE).

Poté se ujala slova Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) a následující poslanci: Maria 
Spyraki (EPP, EL), Johan Danielson (S&D, SV), Deirdre Clune (EPP, IE), Nicolas Gonzalez 
Casares (S&D, ES), Adam Jarubas (EPP, PL), Margarita De La Pisa Carrion (ECR, ES), Jutta 
Paulus (Greens, DE), Tomislav Sokol (EPP, HR), Andrey Slabakov (ECR, BG). Rovana 
Jercovic (S&D, HR) nemohla vystoupit z důvodu problémů s připojením.

Ve svých odpovědích na otázky poslanců prof. Ricciardi zdůraznil zásadní význam prevence: 
úprava životního stylu může zabránit 40 % případů rakoviny, screening může zabránit 20 % 
případů, zatímco dalších 20 % případů rakoviny je způsobeno faktory souvisejícími s 
životním a pracovním prostředím. Předpokládá se, že zbývající případy jsou způsobené 
genetickými faktory nebo interakcí mezi geny a prostředím. Poukázal na to, že v oblastech 
souvisejících se zdravotní péčí existují v Evropě obrovské rozdíly. K cenově dostupnějšímu a 
rovnoprávnějšímu přístupu pro všechny by měla přispět digitální revoluce ve zdravotnictví.

Dr. Widerpassová ve svých odpovědích konstatovala, že obecné nařízení EU o ochraně 
osobních údajů (GDPR) má pro lékařský výzkum a práci �„Cancer Mission“ nešťastné 
důsledky, neboť brání výzkumu a sdílení údajů mezi zdravotnickými zařízeními.

V druhé části slyšení nazvané „Výzkum rakoviny: zvýšení standardů onkologické péče“ 
přednesla prof. Pamela Kearnsová, předsedkyně Evropské společnosti pro pediatrickou 
onkologii, informace o rakovině u dětí v evropském kontextu a promluvila o průřezových 
tématech základního výzkumu, jež pomohou pochopit příčiny pediatrických onkologických 
onemocnění, odstranit nerovnosti při překonávání těchto onemocnění a zlepšit následnou péči 
založenou na důkazech.  

Další řečník, dr. Freddie Bray, vedoucí oddělení pro sledování rakoviny Mezinárodní 
agentury pro výzkum rakoviny (IATC), hovořil o investicích a dohledu v oblasti boje proti 
rakovině a uvedl příklady případových studií, jež by mohly být využity při vytváření systému 
sledování a včasného varování na podporu „Cancer Mission“ a pro zvýšení standardů opatření 
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boje proti rakovině v EU.

Při následném pokládání dotazů vyjádřili poslanci znepokojení nad nárůstem výskytu 
rakoviny u dětí a poukázali na specifickou situaci dospívajících a mladých dospělých z 
hlediska přístupu ke klinickým studiím, k novým léčebným postupům a farmaceutické 
strategii. Vyslovili se pro vytvoření referenčních onkologických sítí v členských státech a 
sdílení údajů a objektivních ukazatelů kvality systémů zdravotní péče v EU.

V druhém kole pokládání dotazů vystoupili tito koordinátoři: Cindy Franssen (EPP, BE), 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Joëlle Melin (ID, FR), Michèle Rivasi (Greens, FR), Joanna 
Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (GUE, CS).

Poté se ujala slova Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) a následující poslanci: Peter 
Liese (EPP, DE), Ewa Kopacz (EPP, PL), Tomislav Sokol (EPP, HR), Pietro Fiocchi (ECR, 
IT), Luisa Regimenti (ID, IT), Bronis Ropé (Greens, LT), Deirdre Clune (EPP, IE), Margarita 
De La Pisa Carrion (ECR, ES), Nicolas Gonzalez Casares (S&D, ES).

Prof. Kearnsová zdůraznila, že je nutné provádět více klinických studií, aby bylo možné 
zlepšit stávající léčebné postupy, a poukázala na potřebu přehodnotit nařízení o léčivých 
přípravcích pro pediatrické použití. Zdůraznila, že dětští onkologičtí pacienti potřebují 
specifické, cenově dostupné léky, že normou by měl být molekulární screening a že klinické 
studie by měly být nezávislé na věku. Souhlasila s poslanci, že jsou třeba speciální centra pro 
dospívající.

Dr. Bray ve svých odpovědích upozornil na to, že v Belgii a v Nizozemsku byl zaznamenán 
pokles nově zachycených případů rakoviny v souvislosti s krizí COVID-19, neboť pacienti se 
bojí, že by plýtvali časem lékařů, nebo jsou nakaženi virem.    Navíc byly pozastaveny plošné 
screeningové programy navzdory kritické důležitosti screeningu pro míru přežití.

Předseda na závěr zdůraznil potřebu financování a společné databáze pro Evropu a klíčový 
význam rovného přístupu k moderní léčbě.

4. Datum a místo konání příští schůze

2. prosince 2020, 9:00–12:00
Brusel

Schůze skončila v 18:50.
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