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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině
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ZÁPIS
ze schůze konané dne 2. prosince 2020 od 9:00 do 12:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 2. prosince 2020 v 9:04 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2020)1202_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda zvláštního výboru BECA Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) informoval poslance, že 
Evropská komise odložila prezentaci evropského plánu boje proti rakovině na leden 2021.

3. Veřejné slyšení: „Usnadnění zdravého životního stylu: jak omezit rizikové faktory 
životního stylu související s rakovinou“

Předseda ve svých úvodních poznámkách zdůraznil, že 40 % všech nádorových onemocnění v 
EU je možné předejít a že EU má pravomoc regulovat výrobky, které jsou rizikovými faktory 
rakoviny, jako jsou tabákové výrobky. 

V prvním panelu nazvaném „Rizikové faktory životního stylu související s rakovinou: tabák, 
alkohol a výživa“, Ute Monsová, profesorka německého střediska pro výzkum rakoviny, 
uvedla, že cigarety jsou hlavní příčinou rakoviny a nejnebezpečnějším spotřebním výrobkem 
na trhu EU, avšak téměř polovina evropských zemí nevyvíjí dostatečné úsilí v oblasti kontroly 
tabáku. Dr. Nataliya Chilingirová, docentka onkologie, informovala o aktuálním stavu užívání 
tabáku, prevence a screeningu v její oblasti specializace, tedy u rakoviny plic, což byla v roce 
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2018 celosvětově hlavní příčina úmrtí souvisejících s rakovinou. Dr. Carina Ferreira-
Borgesová, divize nepřenosných nemocí, evropský úřad WHO pro prevenci a kontrolu 
nepřenosných nemocí, zdůraznila, že neexistuje žádná „bezpečná“ úroveň konzumace 
alkoholu, protože všechny úrovně přinášejí určité zvýšené riziko rakoviny, a představila 
možnosti politiky EU pro prevenci rakoviny způsobené alkoholem. Paní Mariann Skarová, 
generální tajemnice Evropské aliance pro politiku v oblasti alkoholu, poukázala na to, že 
Evropané si obecně nejsou vědomi souvislosti mezi konzumací alkoholu a rakovinou, a 
uvedla určitá doporučení pro politiky EU zaměřené na snížení dopadu alkoholu na zdraví a 
rakovinu. Dr. João Breda, vedoucí evropského úřadu WHO pro prevenci a kontrolu 
nepřenosných nemocí, se zaměřil na vazby mezi potravinami, výživou a rakovinou.

V rámci následujícího prvního bloku otázek a odpovědí vystoupili tito koordinátoři: Cindy 
Franssen (EPP, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ştefănuță (Renew, RO), Joëlle 
Mélin (ID, FR), Michèle Rivasi (Greens, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL) a Kateřina 
Konečná (GUE, CZ). Poté se ujala slova zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, 
FR) a následující poslanci: Peter Liese (EPP, DE), Sara Cerdas (S&D, PT), Dolors Montserrat 
(EPP, ES), Maria Spyraki (EPP, EL), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Bronis Ropė (Greens, LT), 
Tomislav Sokol (EPP, HR), Alexis Georgoulis (GUE, EL), Estrella Durá Ferrandis (S&D, 
ES), Deirdre Clune (EPP, IE), Romana Jerković (S&D, HR), Jutta Paulus (Greens, DE), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Manuela Ripa (Greens, DE), Andrey Slabakov 
(ECR, BG).

Odborníci, kteří vystoupili v rámci první části, poté odpověděli na otázky poslanců.

Ve druhém panelu nazvaném „Rizikové faktory, jimž lze předcházet očkováním, rizika 
vystavení UV záření“ zdůraznil Piotr Rutkowski, profesor chirurgické onkologie ve Středisku 
pro léčbu rakoviny Maria Sklodowska-Curie a na Onkologickém institutu ve Varšavě, že 
ultrafialové záření je nepochybně hlavní příčinou rakoviny kůže a že počet případů rakoviny 
kůže se od roku 2000 zdvojnásobil, a vyzval ke zvýšení povědomí o rizicích expozice 
slunečnímu záření a k přijetí právních předpisů týkajících se solárních lůžek. Posledním 
řečníkem, který vystoupil, byl profesor Kelly, spolupředseda akční sítě pro HPV Evropské 
organizace pro boj proti rakovině, který vysvětlil, že HPV (lidský papilomavirus) každoročně 
způsobuje v EU přibližně 67 500 případů rakoviny, ačkoli všem nemocem souvisejícím s 
HPV lze předcházet očkováním a screeningem. Vyzval EU, aby do roku 2030 zavedla ve 
všech evropských zemích programy očkování proti nákaze HPV, které budou neutrální z 
hlediska pohlaví.

V rámci následujícího druhého bloku otázek a odpovědí vystoupili tito koordinátoři: Cindy 
Franssen (EPP, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Joanna Kopcińska (ECR, PL) a Kateřina 
Konečná (GUE, CZ). Poté se ujala slova zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, 
FR) a následující poslanci: Ewa Kopacz (EPP, PL), Sara Cerdas (S&D, PT), Maria Spyraki 
(EPP, EL), Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), 
Giorgos Georgiou(GUE, CY), Maria Arena (S&D, BE). Odborníci, kteří vystoupili v rámci 
druhé části, poté odpověděli na otázky poslanců.

Předseda na závěr zdůraznil, že je zásadní řešit nerovnosti, které jednoznačně existují v 
oblasti prevence, screeningu a diagnostiky. Zdůraznil rovněž, že je důležité zajistit rovný 
přístup k novým technologiím.
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4. Datum a místo konání příští schůze

11. prosince 2020, 9:30–12:30
Brusel

Schůze skončila ve 12:00.
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