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1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2020)1112_1

A napirendet elfogadják.

2. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása:

2020. október 27. PE 660.175v01-00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

3. Nyilvános meghallgatás – „A rákkutatás támogatása – Az Európai horizont 
rákellenes küzdelemre irányuló új küldetése”

Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) – a BECA különbizottság elnöke – nyitóbeszédében 
hangsúlyozza, hogy az Unió kiemelt prioritásként kezeli a kutatást és innovációt, valamint 
felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt hét évben a Horizont 2020 keretében mintegy 1400 
rákkutatási projektet finanszíroztak összesen 2 milliárd euró összegben.

A meghallgatás első, „Az Európai horizont kutatási és innovációs keretprogram rákellenes 
küzdelemre irányuló küldetése” című részében a meghívott szakértők, Walter Ricciardi 
professzor, az Európai horizont rákellenes küzdelemmel foglalkozó küldetési testületének 
elnöke, valamint dr. Elisabete Weiderpass, az Európai horizont rákellenes küzdelemmel 
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foglalkozó küldetési testületének tagja és a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség igazgatója 
kiemelik, hogy a rák Európa öt legjelentősebb társadalmi kihívásának egyike. A rákellenes 
küzdelemre irányuló küldetés célja, hogy 2030-ig több mint 3 millió emberéletet mentsen 
meg, és az érintettek hosszabb, jobb minőségű életet élhessenek. E cél elérése érdekében öt 
beavatkozási területet határoztak meg (a betegség megértése, megelőzés, diagnosztika és 
kezelés, az életminőség támogatása, valamint az egyenlő hozzáférés biztosítása), továbbá 13 
ajánlást fogalmaztak meg a nagyratörő fellépés alapjaként.

Az ezt követő „Kérdések és válaszok” részben a képviselők többek között a Horizont 
megfelelő finanszírozásával, a rák kiváltó okaival foglalkozó kutatással, a gyermekrákkal és a 
ritka rákos megbetegedésekkel, az adat- és ismeretmegosztás fontosságával, valamint a 
kompetenciák és készségek intézményeken és hálózatokon keresztüli fejlesztését szolgáló 
uniós kapacitások megerősítésével, továbbá a köz- és magánszféra közötti partnerségekkel 
kapcsolatos témákat vetnek fel. A képviselők hangsúlyozzák továbbá a személyre szabott 
kezelések, a nonprofit kutatások száma növelésének, a mesterséges intelligencia, valamint a 
gyermekek és idősek számára hozzáférhető klinikai vizsgálatok fontosságát. A képviselők 
kérdéseket tesznek fel a foglalkozási eredetű rákra – mint a munkával összefüggő 
leggyakoribb halálozási okra – irányuló kutatásokról, valamint a környezeti szennyező 
anyagok rákkeltő hatásáról. Az egészségi egyenlőtlenség problémáját több képviselő is 
felveti.

A meghallgatás első „Kérdések és válaszok” részében a következő koordinátorok szólalnak 
fel: Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Stefanuta (Renew, RO), Joëlle Melin (ID, FR), 
Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL) és Katerina Konečna 
(GUE/NGL, CS). Cindy Franssen (PPE, BE) – a PPE koordinátora – nevében Peter Liese 
(PPE, DE) képviselő szólal fel.

Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót, akit a következő 
képviselők követnek: Maria Spyraki (PPE, EL), Johan Danielson (S&D, SV), Deirdre Clune 
(PPE, IE), Nicolas Gonzalez Casares (S&D, ES), Adam Jarubas (PPE, PL), Margarita De La 
Pisa Carrion (ECR, ES), Jutta Paulus (Verts/ALE, DE), Tomislav Sokol (PPE, HR), Andrey 
Slabakov (ECR, BG). Rovana Jercovic (S&D, HR) csatlakozási problémák miatt nem tud 
felszólalni.

Az európai parlamenti képviselők kérdéseire válaszolva Ricciardi professzor hangsúlyozza a 
megelőzés alapvető jelentőségét: az esetek 40%-a megelőzhető életmódváltással, 20%-a pedig 
szűrővizsgálatokkal, míg a rákos megbetegedések további 20%-át környezeti és foglalkozási 
tényezők okozzák. A vélekedések szerint a többi eset hátterében genetikai tényezők vagy a 
gének és a környezet közötti kölcsönhatások állnak. Ricciardi professzor kiemeli, hogy az 
egészségüggyel kapcsolatos területeken jelentős különbségek érhetők tetten Európában. Az 
egészségügyben zajló digitális forradalom remélhetőleg megfizethetőbbé teszi az 
egészségügyi ellátást, és mindenki számára biztosítani fogja az ellátáshoz való egyenlő 
hozzáférést.

Válaszaiban dr. Weiderpass hangsúlyozza, hogy az Európai Unió általános adatvédelmi 
rendelete kedvezőtlen következményekkel jár mind a gyógyászati kutatások, mind a rák elleni 
küzdelem küldetésének munkája szempontjából, mivel korlátok közé szorítja a kutatást, és 
megakadályozza az egészségügyi központok közötti adatmegosztást.
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A meghallgatás második, „Rákkutatás: a rákbetegellátás színvonalának javítása az Unióban” 
című részében Pamela Kearns professzor, az Európai Gyermekonkológiai Társaság elnöke 
beszámol arról, hogy miként alakul Európában a gyermekkori rákos megbetegedések 
helyzete, és melyek a gyermekrák okainak megértését célzó alapkutatással, a túlélési 
egyenlőtlenségek felszámolásával, valamint a túlélők bizonyítékokon alapuló 
utógondozásával összefüggő, általánosan jelentkező problémák.

A következő felszólaló, dr. Freddie Bray, a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) 
onkológiai felügyeletért (surveillance) felelős vezetője beszámol a rák elleni küzdelemmel 
kapcsolatos beruházásokról és felügyeletről, továbbá példákat hoz fel olyan 
esettanulmányokra, amelyek részét képezhetik a rákellenes küldetést támogató, valamint az 
Unión belüli rákellenes intézkedések színvonalát javító nyomonkövetési, korai előrejelző 
rendszer kifejlesztésének.

Az ezt követő „Kérdések és válaszok” részben a képviselők aggodalmuknak adnak hangot a 
gyermekkori rákos megbetegedések számának növekedése, valamint a serdülők és fiatal 
felnőttek sajátos, a klinikai vizsgálatokhoz, új kezelésekhez való hozzáférés, valamint a 
gyógyszerészeti stratégia kapcsán kialakult helyzete miatt. A képviselők támogatják a rákkal 
kapcsolatos referenciahálózatok tagállamokbeli létrehozását, az adatok megosztását, valamint 
az unióbeli egészségügyi rendszerek objektív minőségi mutatóit.

A meghallgatás második „Kérdések és válaszok” részében a következő koordinátorok 
szólalnak fel: Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Joëlle Melin (ID, 
FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Katerina Konečna 
(GUE/NGL, CS).

Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót, akit a következő 
képviselők követnek: Peter Liese (PPE, DE), Ewa Kopacz (PPE, PL), Tomislav Sokol (PPE, 
HR), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Luisa Regimenti (ID, IT), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), 
Deirdre Clune (PPE, IE), Margarita De La Pisa Carrion (ECR, ES), Nicolas Gonzalez Casares 
(S&D, ES).

Válaszában Kearns professzor hangsúlyozza, hogy a jelenleg alkalmazott kezelések 
fejlesztéséhez több klinikai vizsgálatra van szükség, és megjegyzi, hogy a 
gyermekgyógyászati rendeletet felül kell vizsgálni. Kiemeli, hogy a gyermekkori rákos 
megbetegedések speciális, megfizethető gyógyszereket igényelnek, szabványeljárásként a 
molekuláris diagnosztikai vizsgálatokat kell alkalmazni, a klinikai vizsgálatoknak pedig az 
életkor szempontjából semlegesnek kell lenniük. Egyetért az európai parlamenti 
képviselőkkel abban, hogy a serdülőkorúak esetében külön központokra van szükség.

Válaszában dr. Bray felhívja a figyelmet arra, hogy az adatok a regisztrált rákos 
megbetegedések belgiumi és hollandiai esetszámának a Covid19-válság miatti csökkenéséről 
tanúskodnak, ami azzal áll összefüggésben, hogy az emberek attól tartanak, hogy csak 
rabolnák az orvosok idejét, illetve megfertőződnek a vírussal. Emellett a nemzeti 
szűrőprogramokat is felfüggesztették, jóllehet a túlélési arányok szempontjából a szűrés döntő 
jelentőségű.

Záró megjegyzéseiben az elnök kiemeli a finanszírozás, valamint a közös európai adatbázis 
szükségességét, továbbá hogy alapvető fontosságú biztosítani a korszerű kezelésekhez való 
egyenlő hozzáférést.
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4. A következő ülés időpontja és helye

2020. december 2., 9.00–12.00
Brüsszel

Az ülést 18.50-kor berekesztik.
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