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1. Darbotvarkės tvirtinimas BECA_OJ(2020)1112_1

Darbotvarkė patvirtinta.

2. Posėdžio protokolo tvirtinimas

2020 m. spalio 27 d. PE 660.175v01-00

Protokolas patvirtintas.

3. Viešasis klausymas tema „Parama moksliniams vėžio tyrimams. Nauja mokslinių 
vėžio tyrimų misija pagal programą „Europos horizontas““

Savo įžanginiame pranešime BECA specialiojo komiteto pirmininkas Bartosz Arłukowicz 
(PPE, PL) pabrėžė, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos yra svarbūs ES prioritetai, ir atkreipė 
dėmesį į tai, kad per pastaruosius septynerius metus pagal programą „Horizontas 2020“ apie 
1 400 mokslinių vėžio tyrimų projektų iš viso gavo 2 mlrd. EUR vertės finansavimą.

Per pirmąją klausymo dalį tema „Mokslinių vėžio tyrimų misija pagal bendrąją mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas““ pakviestieji ekspertai – programos 
„Europos horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų misijos valdybos pirmininkas profesorius 
Walter Ricciardi ir programos „Europos horizontas“ mokslinių vėžio tyrimų misijos valdybos 
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narė ir Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros direktorė dr. Elisabete Weiderpass – atkreipė 
dėmesį į tai, kad vėžys yra vienas iš penkių didžiausių Europos visuomenės iššūkių. 
Mokslinių vėžio tyrimų misijos tikslas yra iki 2030 m. išsaugoti daugiau negu 3 mln. žmonių 
gyvybę ir suteikti jiems ilgesnį ir geresnį gyvenimą. Siekiant įgyvendinti šį tikslą nustatytos 
penkios intervencijos sritys (supratimas, prevencija, diagnostika ir gydymas, gyvenimo 
kokybė ir lygiateisės galimybės) ir 13 rekomendacijų imtis ryžtingų veiksmų.

Vėliau vykusioje klausimų ir atsakymų sesijoje Parlamento nariai atkreipė dėmesį į tokius 
klausimus kaip tinkamas programos "Horizontas“ finansavimas, vėžį sukeliančių priežasčių 
tyrimai, vaikų vėžys ir reti vėžiniai susirgimai, dalijimosi duomenimis ir žiniomis svarba, ES 
pajėgumo ugdyti kompetencijas ir įgūdžius pasitelkiant institucijas ir tinklus didinimas bei 
viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė. Parlamento nariai taip pat pabrėžė, kad svarbu 
taikyti individualizuotą gydymą, atlikti daugiau pelno nesiekiančių mokslinių tyrimų, 
naudotis dirbtinio intelekto teikiamomis galimybėmis ir užtikrinti, kad vaikai ir vyresnio 
amžiaus žmonės galėtų dalyvauti klinikiniuose tyrimuose. Parlamento nariai uždavė klausimų 
apie mokslinius profesinio vėžio, kaip pagrindinės su darbu susijusių mirčių priežasties, 
tyrimus ir aplinkos teršalų keliamą riziką susirgti vėžiu. Daugelis Parlamento narių atkreipė 
dėmesį į sveikatos netolygumų problemą.

Per pirmąją klausimų ir atsakymų sesiją kalbėjo šie koordinatoriai: Alessandra Moretti (S&D, 
IT), Nicolae Stefanuta (RENEW, RO), Joëlle Melin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, 
FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL) ir Katerina Konečna (GUE/NGL, CS). PPE koordinatorės 
Cindy Franssen (PPE, BE) vardu kalbėjo Parlamento narys Peter Liese (PPE, DE).

Vėliau kalbėjo pranešėja Véronique Trillet-Lenoir (RENEW, FR), o po jos – šie Parlamento 
nariai: Maria Spyraki (PPE, EL), Johan Danielson (S&D, SV), Deirdre Clune (PPE, IE), 
Nicolás González 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) negalėjo kalbėti dėl ryšio problemų.

Atsakydamas į Parlamento narių klausimus profesorius W. Ricciardi pabrėžė didelę 
prevencijos svarbą – 40 % vėžio atvejų galima išvengti pakeitus gyvenimo būdą, 20 % – 
atliekant atrankinį sveikatos tikrinimą, o dar 20 % vėžio atvejų sukelia su aplinka ir darbu 
susiję veiksniai. Pasak profesoriaus, manoma, kad likusius atvejus lemia genetiniai veiksniai 
arba jų ir su aplinka susijusių veiksnių sąveika. Jis pabrėžė, kad Europos Sąjungoje esama 
didelių skirtumų su sveikata susijusiose srityse. Esą tikimasi, kad skaitmeninė revoliucija 
sveikatos priežiūros srityje suteiks galimybę visiems naudotis įperkamomis ir vienodai 
prieinamomis paslaugomis.

Atsakydama į klausimus dr. E. Weiderpass tvirtino, kad Europos Sąjungos Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas turi neigiamų padarinių medicininiams moksliniams 
tyrimams ir Mokslinių vėžio tyrimų misijos darbui, nes šiuo reglamentu yra užkertamas kelias 
atlikti mokslinius tyrimus ir medicinos centrams neleidžiama dalintis informacija.

Per antrąją klausymo dalį tema „Moksliniai vėžio tyrimai. Aukštesnių vėžio priežiūros 
standartų užtikrinimas ES“ Europos pediatrinės onkologijos draugijos pirmininkė profesorė 
Pamela Kearns pristatė vaikų vėžio situaciją Europoje ir nurodė pagrindines problemas, 
susijusias su fundamentiniais tyrimais, kuriais siekiama suprasti pediatrinių vėžinių susirgimų 
priežastis, nelygybe išgyvenimo tikimybės srityje ir įrodymais pagrįsta vėžį įveikusių asmenų 
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tolesne sveikatos priežiūra.

Kitas kalbėtojas – Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros (IARC) vėžio stebėsenos tyrimų 
sektoriaus vadovas dr. Freddie Bray – kalbėjo apie investicijas ir stebėseną kovos su vėžiu 
srityje ir pateikė atvejo tyrimų pavyzdžių, kurie galėtų būti įtraukti į stebėsenos, ankstyvojo 
perspėjimo sistemos vystymą siekiant paremti Mokslinių vėžio tyrimų misiją ir ES vėžio 
kontrolės veiksmų srityje užtikrintų aukštesnius standartus.

Vėliau vykusioje klausimų ir atsakymų sesijoje Parlamento nariai išreiškė susirūpinimą dėl 
didėjančio vaikų vėžio atvejų skaičiaus ir specifinės paauglių ir jaunų suaugusiųjų padėties, 
susijusios su galimybe dalyvauti klinikiniuose tyrimuose, naudotis naujais gydymo metodais 
ir su vaistų strategija. Parlamento nariai pasisakė už referencijos centrų tinklų vėžio srityje 
kūrimą valstybėse narėse, dalinimąsi duomenimis ir objektyvius sveikatos priežiūros sistemų 
kokybės rodiklius ES.

Per antrąją klausimų ir atsakymų sesiją kalbėjo šie koordinatoriai: 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).

Vėliau kalbėjo pranešėja Véronique Trillet-Lenoir (RENEW, FR), o po jos – šie Parlamento 
nariai: Peter Liese (PPE, DE), Ewa Kopacz (PPE, PL), Tomislav Sokol (PPE, HR), Pietro 
Fiocchi (ECR, IT), Luisa Regimenti (ID, IT), Bronis Ropė (Verts/ALE, LT), Deirdre Clune 
(PPE, IE), Margarita De La Pisa Carrion (ECR, ES), Nicolás González Casares (S&D, ES).

Atsakydama į klausimus profesorė P. Kearns pažymėjo, kad siekiant pagerinti dabartinius 
gydymo metodus reikia atlikti daugiau klinikinių tyrimų, ir pareiškė, kad Pediatrijos 
reglamentas turi būti peržiūrėtas. Profesorė pabrėžė, kad vaikų vėžio gydymui reikia užtikrinti 
specialių įperkamų vaistų prieinamumą, molekulinis atrankinis sveikatos tikrinimas turėtų 
būti įprastas ir kad galimybė dalyvauti klinikiniuose tyrimuose neturėtų priklausyti nuo 
amžiaus. Ji pritarė Parlamento narių nuomonei, kad reikia specialių centrų paaugliams.

Atsakydamas į klausimus dr. F. Bray atkreipė dėmesį į duomenis, rodančius dėl COVID-19 
krizės sumažėjusį registruotų vėžio atvejų skaičių Belgijoje ir Nyderlanduose, siejamą su 
baiminimusi be reikalo švaistyti gydytojų laiką arba užsikrėsti virusu. Be to, nacionalinės 
atrankinio sveikatos tikrinimo programos esą buvo sustabdytos, neatsižvelgiant į milžinišką 
tikrinimo svarbą, susijusią su išgyvenamumu.

Baigdamas Pirmininkas pabrėžė, kad Europos Sąjungai reikia finansavimo ir bendros 
duomenų bazės ir kad labai svarbu užtikrinti vienodas galimybes naudotis moderniais 
gydymo metodais.

4. Kito posėdžio laikas ir vieta

2020 m. gruodžio 2 d. 9.00–12.00 val.
Briuselis

Posėdis baigtas 18.50 val.
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