
PV\1221385HU.docx PE663.064v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

A rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottság

BECA_PV(2020)1202_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2020. december 2-án, 9.00–12.00 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2020. december 2-án, szerdán, 9.04-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2020)1202_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

A BECA elnöke, Bartosz Arłukowicz (EPP, Lengyelország) tájékoztatja a képviselőket, hogy 
az Európai Bizottság 2021 januárjára halasztotta az európai rákellenes terv ismertetését.

3. Nyilvános meghallgatás – „Az egészséges életmód elősegítése: hogyan 
csökkenthetők a rákkal kapcsolatos életmód-kockázati tényezők?”

Bevezető megjegyzéseiben az elnök hangsúlyozza, hogy az EU-ban az összes rákos 
megbetegedés 40%-a megelőzhető lenne, és hogy az EU hatáskörrel rendelkezik a rák 
kockázati tényezői közé tartozó termékek, például a dohánytermékek szabályozására. 

„A rák életviteli kockázati tényezői: dohányzás, alkohol és táplálkozás” című első 
eszmecserén Ute Mons, a Német Rákkutató Központ professzora úgy nyilatkozik, hogy a 
cigaretta a rák egyik fő oka és az uniós piacon a legveszélyesebb fogyasztási cikk, 
ugyanakkor az európai országok közel fele nem tesz elegendő erőfeszítést a dohányzás 
visszaszorítására. Dr. Nataliya Chilingirova, az onkológia adjunktusa beszámol a dohányzás, 
a megelőzés és a szűrés helyzetéről szakterületéhez, a tüdőrákhoz kapcsolódóan, amely a 
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rákkal összefüggő halálesetek legfőbb oka volt világszerte 2018-ban. Dr. Carina Ferreira-
Borges, a WHO nem fertőző betegségek megelőzésével és ellenőrzésével foglalkozó európai 
hivatala alatti, a nem fertőző betegségekkel foglalkozó osztályának munkatársa hangsúlyozza, 
hogy nincs „biztonságos” alkoholfogyasztási szint, mivel minden szint növeli a rák 
kockázatát, és szakpolitikai lehetőségeket vázol fel az alkoholnak tulajdonítható rákos 
megbetegedések megelőzésére irányuló uniós fellépéssel kapcsolatban. Mariann Skar, az 
Európai Alkoholpolitikai Szövetség főtitkára rámutat, hogy az európaiak általában nincsenek 
tisztában az alkoholfogyasztás és a rák közötti összefüggéssel, és ajánlásokat fogalmaz meg 
az alkohol egészségre és rák kialakulására gyakorolt hatásának csökkentését célzó uniós 
szakpolitikákra vonatkozóan. Dr. João Breda, a WHO nem fertőző betegségek megelőzésével 
és ellenőrzésével foglalkozó európai hivatalának vezetője az élelmiszer, a táplálkozás és a rák 
közötti összefüggésekre hívja fel a figyelmet.

A kérdések és válaszok ezt követő első köre során az alábbi koordinátorok szólalnak fel: 
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) és 
Katerina Konečna (GUE, CZ). Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó 
veszi át a szót, akit a következő képviselők követnek: 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).

Az első panel szakértői szólalnak fel, és válaszolnak a képviselők kérdéseire.

A második, „A védőoltással megelőzhető kockázati tényezők, az UV-expozíció kockázatai” 
című eszmecserén Piotr Rutkowski, a varsói Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer 
Centre and Institute of Oncology professzora hangsúlyozza, hogy az UV-sugárzás 
kétségtelenül a bőrrák fő oka, és hogy a bőrrákos esetek száma 2000 óta megkétszereződött, 
és felszólít a napsugárzás kockázataival kapcsolatos tudatosság növelésére és a szoláriumokra 
vonatkozó jogszabályok megalkotására. Az utolsó felszólaló Kelly professzor, az Európai 
Rákellenes Szervezet HPV akcióhálózatának társelnöke, aki kifejti, hogy a HPV évente 
mintegy 67 500 rákos megbetegedést okoz az EU-ban, bár a HPV-vel kapcsolatos valamennyi 
betegség védőoltással és szűréssel megelőzhető lenne. Felszólítja az EU-t, hogy 2030-ig 
valamennyi európai országban vezessen be nemi szempontból semleges vakcinázási 
programokat a HPV-fertőzés ellen.

A kérdések és válaszok ezt követő második köre során az alábbi koordinátorok szólalnak fel: 
Cindy Franssen (EPP, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Joanna Kopcińska (ECR, PL) és 
Katerina Konečna (GUE, CZ). Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó 
veszi át a szót, akit a következő képviselők követnek: 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). A második 
panel szakértői szólalnak fel, és válaszolnak a képviselők kérdéseire.

Az elnök végezetül hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú a megelőzés, a szűrés és a 
diagnosztika terén egyértelműen fennálló egyenlőtlenségek kezelése. Hangsúlyozza továbbá 
az új technológiákhoz való egyenlő hozzáférés biztosításának fontosságát.
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4. A következő ülés időpontja és helye

2020. december 11., 9.30–12.30
Brüsszel

Az ülést 12.00-kor rekesztik be.
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