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a 2021. január 28-án, 13.45 és 18.45 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2021. január 28-án, csütörtökön, 13.53-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0128_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök felhívja a figyelmet a Covid19-világjárvány rákkezelésre gyakorolt hatásáról 
szóló online felmérésre, amelyet a BECA bizottság február 4-én, a rák világnapján indít 
el. Kifejti, hogy a BECA bizottság információkat és bizonyítékokat kér a világjárvány 
rákkezelésre gyakorolt közvetlen és jelenlegi hatásairól az EU-ban; a rákkezelési 
szolgáltatások újraindításáról Európában; valamint az egészségügy és a rákkezelés terén 
folytatott európai együttműködés hosszú távú szerepéről és eszközeiről a Covid19 utáni 
időszakban. Az érdekelt felek a BECA honlapján tudják kitölteni az online felmérést. A 
beérkezett észrevételeket felhasználják a végleges BECA-jelentéshez, mivel a rákkal 
kapcsolatos szolgáltatások és kutatás javítása, valamint a jövőbeli válságokra való 
felkészülés érdekében elengedhetetlen a világjárvány tanulságainak levonása.

3. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

2020. december 2–3. PE 663.064v01-00
2020. december 11. PE 663.050v01-00
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A jegyzőkönyveket elfogadják.

4. Nyilvános meghallgatás: „Vigyázat, szakadék!: a rákgyógyszerekhez és -
kezelésekhez való egyenlő hozzáférésért”

A meghallgatás témáját ismertetve az elnök rámutat a gazdagabb és szegényebb uniós 
országokból származó betegek, de a nagyvárosokból és a perifériáról érkező betegek 
közötti jelentős egyenlőtlenségekre is. Kifejti, hogy a meghallgatás célja az, hogy 
megvizsgálják a rákgyógyszerekhez és -kezelésekhez való egyenlőtlen és lassú 
hozzáférés okait, valamint azt, hogy miként lehetne olyan környezetet teremteni, amely 
optimalizálja a kezelést és az egészségügyi rendszerekhez való hozzáférést, beleértve a 
ritka és gyermekkori rákos megbetegedéseket is.

1. panel: Kutatás és innováció, rákellenes gyógyszerek fejlesztése, a rákkezelés 
multidiszciplinaritása és engedélyezés

A Kutatás és innováció, rákellenes gyógyszerek fejlesztése, a rákkezelés 
multidiszciplinaritása és engedélyezés című első panelbeszélgetésen Emer Cooke, az 
Európai Gyógyszerügynökség (EMA) ügyvezető igazgatója az EMA szemszögéből 
vázolja a klinikai vizsgálatok, a downstream döntéshozókkal való együttműködés és a 
rákgyógyszerekkel kapcsolatos innováció támogatása tekintetében felmerülő 
kihívásokat és lehetséges megoldásokat. Maciej Krzakowski professzor, a Lengyel 
Országos Onkológiai Tanács elnöke az Egészségügyi Minisztériumban a rákellenes 
gyógyszerekhez való európai hozzáférés jelenlegi helyzetéről beszél, és felvázolja, hogy 
milyen lépéseket kell tenni e hozzáférés egyenlővé és időbelivé tétele érdekében. Dr. 
Denis Lacombe, az Európai Rákkutatási és -kezelési Szervezet főigazgatója az 
egészségügyi rendszerekre összpontosít, és felvázolja azokat a lehetséges uniós 
szakpolitikákat, amelyek elősegíthetik a kezelés optimalizálását és a hozzáférést.

A kérdések és válaszok ezt követő első köre során az alábbi képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 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).

A képviselők minden kérdést egy-egy szakértő felszólalónak címeznek, aki a következő 
kérdés feltevése előtt válaszol arra. Ezt a formátumot követi a kérdések és válaszok 
mind a négy köre.

2. panel: A rákkezelés árképzése és megfizethetősége

A rákkezelés árképzése és megfizethetősége című második panelbeszélgetésen Thierry 
Philip professzor, az Institut Curie elnöke és az Európai Rákintézetek Szervezetének 
elnöke a hatékony és megfizethető rákellenes kezelések sürgető szükségességét elemzi. 
Dr. Ward Rommel, az Európai Rákellenes Ligák Szövetsége „Gyógyszerekhez való 
hozzáférés” munkacsoportjának elnöke kifejti, hogy az egészségügyi rendszerek 
tisztességes árképzésének, megfizethetőségének és fenntarthatóságának kell az uniós 
gyógyszer- és rákellenes politika központi elemévé válnia. Dr. Vlad Mixich, a Román 
Egészségügyi Megfigyelőközpont ügyvezető igazgatója a kelet-európai rákgyógyszer-
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hiányra összpontosít, és elmagyarázza az ilyen hiányok okait, ami többek között a 
párhuzamos kereskedelem és árképzési politikák.

A kérdések és válaszok ezt követő második köre során az alábbi képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 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).

Andrzej Ryś igazgató szólal fel az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság 
nevében.

Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó veszi át a szót.

3. panel: Ritka rákos megbetegedések és gyermekrákok: a kezelésekhez és klinikai 
vizsgálatokhoz való hozzáférés

A Ritka rákos megbetegedések és gyermekrákok: a kezelésekhez és klinikai 
vizsgálatokhoz való hozzáférés című harmadik panelbeszélgetésen Prof. Ruth 
Ladenstein, az Európai Gyermekonkológiai Társaság (SIOPE) igazgatósági tagja kifejti, 
hogy nagy egyenlőtlenségek tapasztalhatók a gyermekkori rákhoz kapcsolódóan és 
hangsúlyozza, hogy cselekedni kell, például minden gyermekrák-intézmény esetében 
Európa-szerte harmonizált standardok révén egyenlő hozzáférését kell biztosítani a 
diagnózishoz és a terápiás intézkedésekhez. Dr. Kateřina Kopečková, a Károly Egyetem 
onkológusa és a csehországi motoli egyetemi kórház onkológusa beszél a ritka rákos 
betegségben szenvedők és a rákos gyerekek gyógyszerekhez, kezelésekhez és klinikai 
vizsgálatokhoz való hozzáféréséről.

A kérdések és válaszok ezt követő harmadik köre során az alábbi képviselők tesznek fel 
kérdéseket: Cindy Franssen (PPE, BE), Tomislav Sokol (PPE, HR), Joanna Kopcińska 
(ECR, PL), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Katerina Konečna (The Left, CZ) 
(kétszer), Tilly Metz (Verts/ALE, LU), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE). 

Andrzej Ryś igazgató szólal fel ismét az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági 
Főigazgatóság nevében.

4. panel: A rákkezeléshez való hozzáférés társadalmi tényezői

A rákkezeléshez való hozzáférés társadalmi tényezői című negyedik panelbeszélgetésen 
Mark Lawler professzor, a Queen’s University Belfast és az Európai Rákszervezeti 
Tanács tagja egy úgynevezett „polgárokra összpontosító, adatalapú” megközelítés révén 
foglalkozik a kelet-nyugati megosztottsággal. Az utolsó szakértő Kathi Apostolidis, az 
Európai Rákbeteg-koalíció igazgatótanácsi tagja, de az Interactio kapcsolatával 
kapcsolatos technikai probléma miatt nem tud felszólalni. Az elnök javasolja, hogy a 
képviselők kérdéseiket írásban küldjék meg neki írásbeli válasz céljából.

A kérdések és válaszok ezt követő negyedik köre során az alábbi képviselők tesznek fel 
kérdéseket: Deirdre Clune (PPE, IE), Cindy Franssen (PPE, BE), Lívia Járóka (PPE, 
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HU), Andrey Slabakov (ECR, BG), Katerina Konečna (The Left, CZ).

Ezt követően Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) előadó is felszólal.

Az elnök lezárja az ülést, rámutatva, hogy a meghallgatás dinamikus volt, és 
hangsúlyozza, hogy sürgősen fel kell számolni a rákkezelés terén fennálló 
egyenlőtlenségeket.

5. A következő ülés időpontja és helye

2021. február 4., 13.45–18.45
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