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ZÁPIS
ze schůze konané dne 28. ledna 2021 od 13:45 do 18:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 28. ledna 2021 ve 13:53 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0128_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda upozornil na internetový průzkum, který se týká dopadu pandemie COVID-19 
na léčbu rakoviny. Výbor BECA jej zahajuje 4. února, což je Světový den boje proti 
rakovině. Vysvětlil, že výbor BECA v něm žádá informace a fakta ohledně 
bezprostředních a současných dopadů pandemie na léčbu rakoviny v EU, ohledně 
proměny služeb v oblasti boje proti rakovině v Evropě a ohledně dlouhodobé úlohy 
a způsobů evropské spolupráce v oblasti zdravotnictví a onkologické péče po pandemii 
COVID-19. Účastníci průzkumu mohou své informace poskytnout v on-line dotazníku 
na internetových stránkách BECA. Získané údaje budou použity jako podklad pro 
závěrečnou zprávu BECA. Z této pandemie je nutno se poučit a zlepšit služby v oblasti 
boje proti rakovině a jejího výzkumu a připravit se na budoucí krize.

3. Schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech:

2.–3. prosince 2020 PE 663.064v01-00
11. prosince 2020 PE 663.050v01-00
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Zápisy byly schváleny.

4. Veřejné slyšení: „Pozor na rozdíly: za rovný přístup k protinádorovým léčivým 
přípravkům a léčbě“

Předseda představil téma slyšení a poukázal na značné nerovnosti mezi pacienty 
z bohatších a chudších zemí EU, ale také na rozdíly mezi pacienty z velkých měst 
a periferií. Vysvětlil, že cílem slyšení je prozkoumat příčiny nerovného a opožděného 
přístupu k protinádorovým léčivům a léčbě rakoviny a způsoby, jak vytvořit příznivé 
prostředí pro optimalizaci léčby a přístupu k systémům zdravotní péče, a to i v případě 
vzácných a dětských nádorových onemocnění.

Panel 1: Výzkum a inovace, vývoj protinádorových léčiv, víceoborovost 
onkologické péče a povolování léčiv

V první části slyšení nazvané „Výzkum a inovace, vývoj protinádorových léčiv, 
víceoborovost onkologické péče a povolování léčiv“ Emer Cooke, výkonný ředitel 
Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), nastínil výzvy a možná řešení 
z hlediska agentury EMA, pokud jde o klinické studie, spolupráci s rozhodovacími 
orgány a podporu inovací v oblasti protinádorových léčivých přípravků. Prof. Maciej 
Krzakowski, předseda Polské národní rady pro onkologii na ministerstvu zdravotnictví, 
pohovořil o současné situaci v přístupu k lékům proti rakovině v Evropě, a nastínil 
postup, jak zajisti, aby byl tento přístup spravedlivý a včasný. Dr. Denis Lacombe, 
generální ředitel Evropské organizace pro výzkum a léčbu rakoviny, se zaměřil na 
systémy zdravotní péče a nastínil možné politiky EU s cílem připravit půdu pro 
optimalizaci léčby a přístup k ní.

V rámci prvního bloku otázek a odpovědí vznesli dotazy tito poslanci: Deirdre Clune 
(PPE, IE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Luisa 
Regimenti (ID, IT), Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES), Romana Jerković (S&D, HR), Pietro Fiocchi (ECR, IT).

Každá otázka poslance byla adresována konkrétnímu odborníkovi, který otázku 
zodpověděl. Poté byla vznesena otázka další. Tento formát byl použit u všech čtyř bloků 
otázek a odpovědí.

Panel 2: Stanovení cen a cenová dostupnost léčby rakoviny

V druhé části slyšení nazvané „Stanovení cen a cenová dostupnost léčby rakoviny“ prof. 
Thierry Philip, předseda Institutu Curie a předseda Organizace evropských institutů pro 
boj proti rakovině, analyzoval naléhavou potřebu účinných a cenově dostupných 
léčebných postupů v oblasti onkologie. Dr. Ward Rommel, předseda pracovní skupiny 
pro přístup k léčivým přípravkům Sdružení evropských lig proti rakovině, vysvětlil, že 
spravedlivé stanovování cen, cenová dostupnost a udržitelnost systémů zdravotní péče 
by se měly stát klíčovým prvkem politiky EU v oblasti léčivých přípravků a boje proti 
rakovině. Dr. Vlad Mixich, výkonný ředitel Rumunské zdravotnické observatoře, se ve 
svém projevu zaměřil na nedostatek protinádorových léčivých přípravků ve východní 
Evropě a vysvětlil jeho příčiny, mezi něž patří paralelní obchod a cenové politiky.
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V rámci druhého bloku otázek a odpovědí vznesli dotazy tito poslanci: Liudas Mažylis 
(PPE, LT), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ştefănuță (Renew, RO), Tomislav 
Sokol (PPE, HR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), Joëlle Mélin (ID, FR), 
Bronis Ropė (Verts/ALE, LT).

Ředitel Andrzej Ryś vystoupil jménem GŘ SANTE.

Poté si vzala slovo zpravodajka Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR).

Panel 3: Vzácná onkologická a dětská onkologická onemocnění: přístup k léčbě a 
klinickým studiím

Ve třetí části slyšení nazvané „Vzácná onkologická a dětská onkologická onemocnění: 
přístup k léčbě a klinickým studiím“ vysvětlila profesorka Ruth Ladenstein, členka 
výboru Mise proti rakovině a členka rady  Evropské společnosti pro pediatrickou 
onkologii (SIOPE), jak velká panuje v Evropě nerovnost v oblasti dětské onkologie, 
a popsala nezbytná opatření, např. zajištění rovného přístupu k diagnostice a léčbě na 
základě celoevropských harmonizovaných norem pro všechna zařízení dětské 
onkologie. Dr. Kateřina Kopečková, onkoložka působící na Karlově univerzitě a ve 
Fakultní nemocnici Motol v České republice, pohovořila o přístupu k lékům, léčbě 
a klinickým studiím pro pacienty se vzácným nádorovým onemocněním a onkologicky 
nemocné děti.

V rámci třetího bloku otázek a odpovědí vznesli dotazy tito poslanci: Cindy Franssen 
(PPE, BE), Tomislav Sokol (PPE, HR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Michèle Rivasi 
(Verts/ALE, FR), Kateřina Konečná (Levice, CZ) (dvakrát), Tilly Metz (Verts/ALE, 
LU), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE). 

Ředitel Andrzej Ryś opět vystoupil jménem GŘ SANTE.

Panel 4: Sociální faktory určující přístup k onkologické péči

Ve čtvrté části slyšení nazvané „Sociální faktory určující přístup k onkologické péči“ 
promluvil Mark Lawler, profesor na Queen’s University Belfast a člen rady Evropské 
organizace pro boj proti rakovině, o rozdílné situaci mezi východními a západními 
zeměmi ve vztahu k orientaci na občana a sběru údajů („Citizen-Focussed, data-based 
Lens“). Poslední odbornicí, která měla pronést svůj projev, byla Kathi Apostolidis, 
členka rady Evropské koalice pacientů s rakovinou. Její vystoupení ovšem zhatily 
technické problémy s připojením k aplikaci Interactio. Předseda navrhl, že jí budou 
otázky poslanců zaslány písemně k písemné odpovědi.

V rámci čtvrtého bloku otázek a odpovědí vznesli dotazy tito poslanci: Deirdre Clune 
(PPE, IE), Cindy Franssen (PPE, BE), Lívia Járóka (PPE, HU), Andrey Slabakov (ECR, 
BG), Kateřina Konečná (Levice, CZ).

O slovo se přihlásila i zpravodajka Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR).
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Předseda schůzi uzavřel slovy, že se slyšení nepostrádalo dynamiku, a zdůraznil, že je 
naléhavě nutné odstranit všechny nerovnosti v oblasti onkologické péče.

5. Datum a místo konání příští schůze

4. února 2021, 13:45–18:45
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