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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)0204_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 4. února 2021 od 13:45 do 18:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 4. února 2021 v 13:46 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0204_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda připomněl, že na den konání schůze 4. února připadá Světový den boje proti 
rakovině, a poukázal na symbolický význam tohoto dne pro boj proti rakovině a pro 
výbor BECA.

3. Veřejné slyšení „Světový den boje proti rakovině: dopad pandemie COVID-19 
a jiných zdravotních hrozeb na rakovinu“

Předseda uvedl téma slyšení, které bylo rozděleno na tři části. První část se týkala 
technologie RNA při léčení onemocnění COVID-19 a jejího možného využití při léčbě 
rakoviny, druhá část byla věnována dopadu COVID-19 na diagnózu a léčbu rakoviny a 
třetí část se zaměřila na zvyšující se riziko antimikrobiální rezistence pro léčbu 
rakoviny.



PE680.988v01-00 2/7 PV\1224455CS.docx

CS

Panel 1: Technologie RNA: mohla by se technologie použitá k výrobě určitých 
vakcín proti onemocnění COVID-19 uplatnit také při léčbě rakoviny?

Jediným řečníkem v rámci prvního panelu byl Dr. Andreas Kuhn, viceprezident 
společnosti RNA Biochemistry & Manufacturing, BioNTech. Ve své prezentaci 
vysvětlil, že vývoj terapeutických přípravků a vakcín založených na mRNA začal již 
před 20 lety a že cílem této technologie vždy bylo její využití při léčbě rakoviny. Díky 
použití této technologie pro výrobu dvou vakcín založených na mRNA, které byly 
schváleny pro očkování proti COVID-19, byla vytvořena nová třída léčiv, která nyní 
bude dále rozvíjena pro použití při léčbě rakoviny i jiných onemocnění.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci:
Ewa Kopacz (PPE, PL), Romana Jerković (S&D, HR), Irena Joveva (Renew, SL), 
Maria Spyraki (PPE, EL), Joelle Mélin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Nicolás Gonzalez Casares (S&D, ES), Margarita de la 
Pisa Carrión (ECR, ES). 

Panel 2: Zkušenosti z praxe: diagnóza a léčba rakoviny během koronavirové 
pandemie

V tomto panelu vystoupili Dr. Mirjam Crulová a Prof. Seamus O’Reilly, kteří léčí 
onkologické pacienty během pandemie. Dr. Crulová, která je také spolupředsedkyní 
zvláštní sítě pro dopad onemocnění COVID-19 na rakovinu v rámci Evropské 
organizace pro boj proti rakovině, nastínila některé problémy, se kterými se onkologové 
musí během pandemie potýkat. Prof. Seamus O’Reilly popsal situaci pacientů s 
rakovinou během pandemie a uvedl, že předpokládá, že z důvodu odkládání preventivní 
péče, diagnóz a léčby bude počet úmrtí na rakovinu v následujících deseti letech vyšší, 
než se očekávalo.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Ewa Kopacz (PPE, PL), Alessandra Moretti (S&D, IT), Deirdre Clune (PPE, IE), 
Andrey Slabakov (ECR, BG), Alexis Georgoulis (The Left, EL), Tomislav Sokol (PPE, 
HR).

Panel 3: Rostoucí obavy při léčbě rakoviny: antimikrobiální rezistence

Dr. Anna Zorzetová z organizace ReAct, mezinárodní nezávislé sítě pracující v oblasti 
antimikrobiální rezistence, se ve své prezentaci věnovala zdravotním rizikům 
antimikrobiální rezistence a jejímu přímému vlivu na léčbu rakoviny. Uvítala návrhy 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ týkající se omezení používání 
antimikrobiálních látek u zvířat, které je hlavní příčinou antimikrobiální rezistence, 
zdůraznila však, že by používání antimikrobiálních látek mělo být omezeno také u lidí. 
Dále poukázala na příležitost, kterou pro EU představuje evropská zdravotní unie.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Sara Cerdas (S&D, PT), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Kateřina Konečná (The Left, 
CZ) a Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), který také vystoupil se závěrečnými 
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připomínkami jménem zpravodajky Véronique Trillet-Lenoirové (Renew, FR).

4. Výměna názorů s komisařkou Stellou Kyriakidesovou

Komisařka Stella Kyriakidesová představila evropský plán boje proti rakovině, který 
byl zveřejněn dne 3. února 2021, den před konáním schůze. 

Poté vystoupila zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR), která na téma 
evropského plánu boje proti rakovině sdílela své první postřehy. Tento plán uvítala, 
zejména pak jeho průřezovou vizi pro oblast zdraví a velké množství přínosných 
iniciativ. Také poukázala na některé oblasti, na něž by se předpisy měly více zaměřit, a 
nakonec připomněla, že základem strategie pro boj proti rakovině musí být posilování 
postavení pacientů. V následujících dvou blocích věnovaných otázkám a odpovědím 
poslanci tento plán všeobecně ocenili, stejně jako závazek Komise zabývat se touto 
důležitou oblastí. Plán boje proti rakovině je obecně vnímán jako rozsáhlý a komplexní, 
byly však vzneseny dotazy ohledně jeho financování, provádění a určitých opatření 
týkajících se alkoholu a stravovacích návyků. 

V prvním bloku otázek a odpovědí vystoupili tito koordinátoři BECA: Cindy Franssen 
(PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), Joelle 
Mélin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska (ECR, PL), 
Kateřina Konečná (The Left, CZ).

V druhém bloku otázek a odpovědí vystoupili tito poslanci: 
Maria Spyraki (PPE, EL), Nicolás Gonzalez Casares (S&D, ES), Hilde Vautmans 
(Renew, BE), Deidre Clune (PPE, IE), Luisa Regimenti (ID, IT), Bronis Ropė 
(Verts/ALE, LT), Sara Cerdas (S&D, ES), Lívia Járóka (PPE, HU), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES), Maria Arena (S&D, BE), Ivars Ījabs (Renew, LV), Adam Jarubas 
(PPE, PL), Alexis Georgoulis (The Left, EL), Angelo Ciocca (ID, IT), Tomislav Sokol 
(PPE, HR), Tudor Ciuhodaru (S&D, RO), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Cyrus 
Engerer (S&D, MT), Pietro Fiocchi (ECR, IT).

Komisařka Stella Kyriakidesová se po každém bloku otázek a odpovědí ujala slova, aby 
zodpověděla dotazy poslanců. Zavázala se, že bude s výborem BECA nadále úzce 
spolupracovat i při další činnosti.

5. Datum a místo konání příští schůze

23. února 2021, 13:45–18:15
Brusel
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