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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)0223_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 23. února 2021 od 13:45 do 18:15

BRUSEL

Schůze byla zahájena v úterý 23. února 2021 ve 13:45 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0223_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda oznámil, že koordinátoři zvláštního výboru BECA se rozhodli požádat 
o prodloužení mandátu svého výboru o tři měsíce, tj. do 23. prosince 2021. Předseda 
zaslal dopis předsedovi EP, který má být předložen Konferenci předsedů.

3. Schválení zápisu ze schůzí konaných ve dnech:

11. ledna 2021 PE680.986v01-00

28. ledna 2021 PE680.987v01-00

4. Veřejné slyšení: „Z laboratoře do praxe: nové způsoby léčby nádorových 
onemocnění u dětí a dospívajících a u vzácných druhů rakoviny“

Předseda téma slyšení uvedl a vysvětlil, že datum jeho uspořádání bylo zvoleno na 
období mezi Mezinárodním dnem boje proti dětské rakovině a začátkem Týdne 



PE689.551v01-00 2/7 PV\1225366CS.docx

CS

vzácných onemocnění. Ewa Kopaczová, místopředsedkyně Evropského parlamentu 
a parlamentní koordinátorka pro práva dětí, se ujala slova a pronesla několik úvodních 
poznámek, přičemž poukázala na Úmluvu OSN o právech dítěte a na právo dětí na 
kvalitní zdravotní péči.

Slyšení se skládalo ze dvou částí: první se týkala výzkumu, léčby a péče v případě 
rakovinového onemocnění dětí a dospívajících a vzácných druhů rakoviny a také práv 
a potřeb pacientů se vzácným a dětským rakovinovým onemocněním, zotavivších se, 
rodičů a pečovatelů.

Panel 1: výzkum, léčba a péče v případě nádorových onemocnění dětí 
a dospívajících a vzácných rakovinových onemocnění

V první panelové diskusi vystoupilo pět řečníků. Prof. Gilles Vassal, který vystoupil 
jako první, vysvětlil, že ačkoli je rakovina u dětí závažným zdravotním 
a socioekonomickým problémem, ve srovnání s onkologií dospělých zde k inovacím 
dochází jen málo. Prof. Carmelo Rizzari zdůraznil, že je třeba zlepšit výsledky ve všech 
oblastech týkajících se rakoviny u dětí prostřednictvím vývoje nových léků 
a inovativních strategií, přičemž poukázal také na zásadní význam odstranění nerovností 
při léčbě rakoviny. Prof. Paolo Casali se obecněji zaměřil na vzácná nádorová 
onemocnění, uvítal evropský plán boje proti rakovině, který zahrnuje stěžejní iniciativu 
pro rakovinu u dětí, a vyjádřil naději, že v budoucnu vznikne obdobná stěžejní iniciativa 
pro vzácná nádorová onemocnění. Prof. Wojciech Młynarski se zaměřil na výsledky 
v oblasti dětských nádorových onemocnění, konkrétně na to, jak zdokonalit proces 
zotavení se i jeho kvalitu, a uvedl, že u dětských nádorových onemocnění se dosahuje 
vyšší úspěšnosti než u nádorových onemocnění dospělých, neboť více než 80 % 
dětských pacientů se nakonec vyléčí. Závěrem se Dr. Eva Steliarova-Foucherová 
zaměřila na výzkum a politiku shromažďování údajů o rakovině u dětí, přičemž 
poukázala na to, že je třeba porozumět příčinám s cílem zaměřit se na prevenci.
 
Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci:
Dolors Montserrat (PPE, ES), Alessandra Moretti (S&D, IT), Vlad Gheorghe (Renew, 
RO), Luisa Regimenti (ID, IT), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joanna Kopcińska 
(ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Lidia Perreira (PPE, PT), Ondřej Knotek 
(Renew, CZ), Tomislav Sokol (PPE, HR), Cyrus Engerer (S&D, MT), Peter Liese (PPE, 
DE), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Romana Jerković 
(S&D, HR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES). 

Zástupkyně GŘ pro výzkum a inovace Evropské komise Barbara Kerstiensová 
vystoupila a poukázala na to, že EU investovala prostřednictvím 7. rámcového 
programu pro výzkum a programu Horizont Evropa částku 250 milionů EUR do více 
než 100 projektů na podporu shromažďování údajů prostřednictvím výzkumu 
a investičních programů. 

Zpravodajka zvláštního výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) se 
ujala slova na závěr prvního panelu a mimo jiné uvedla, že nadcházející přezkum 
nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití by měl poskytnout nový impuls 
inovacím.
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Panel 2: práva a potřeby pacientů se vzácným a dětským rakovinovým 
onemocněním, zotavivších se, rodičů a pečovatelů

Prezentace přednesli čtyři odborníci: Delphine Heenenová, která se ujala slova, nastínila 
výzvy pro rodiče a mladé pacienty s rakovinou. Andrea Ferrari popsala specifické 
problémy spojené s péčí o dospívající a mladé dospělé s rakovinou. Patricia Blancová 
připomněla, že každý rok je rakovina v Evropě diagnostikována u 35 000 dětí 
a dospívajících a že 6 000 z nich zemře, přičemž zdůraznila, že pro dokonalejší prevenci 
a léčbu je zásadní mít k dispozici kvalitnější poznatky, aby bylo možné lépe rakovině 
u dětí porozumět. Prof. Alicja Chybická zdůraznila, že EU by měla podporovat 
financování inovativních způsobů léčby a pomáhat zajistit dobré životní podmínky dětí 
s rakovinou. Lydie Meheusová jako odbornice, která vystoupila na závěr panelu, 
navrhla několik řešení v tom smyslu, aby EU stála v čele úsilí o zajištění cenově 
dostupných způsobů léčby s hmatatelnými přínosy pro pacienty se vzácnými 
nádorovými onemocněními, včetně dětí.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), Joelle Mélin (ID, FR), 
Tilly Metz (Verts/ALE, LU), Giorgos Georgiou (The Left, CY), Chiara Gemma (NI, 
IT), Loucas Fourlas (PPE, CY).

Jako poslední řečník vystoupil zástupce pracovní skupiny Evropské komise pro boj 
proti rakovině v GŘ SANTE Matthias Schuppe, který poukázal na to, že Komise uznala 
specifickou složitost rakoviny u dětí tím, že v evropském plánu boje proti rakovině 
vyhradila zvláštní kapitolu tomuto druhu rakoviny.

Schůze skončila v 18:10.

5. Datum a místo konání příští schůze

18. března 2021, 13:45–18:15
Brusel
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