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ПРОТОКОЛ
Заседание от 18 март 2021 г., 13.45 – 18.15 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в четвъртък, 18 март 2021 г., в 13.45 ч., под 
председателството на Бартош Арлукович (председател).

1. Приемане на дневния ред BECA_OJ(2021)0223_1

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че Парламентът, по искане на специалната комисия за 
борба с рака (BECA), е взел решение да удължи мандата на комисията с 3 месеца, 
т.е. до 23 декември 2021 г. Този допълнителен срок ще позволи на комисията да 
работи по-задълбочено върху окончателния доклад, а именно да проучи 
предложенията, включени в европейския план за борба с рака, включително в 
сфери, в които очевидно се попада в обхвата на други текущи задачи, както и да 
усъвършенства позицията на комисията по въпроси, по които планът остава неясен. 
Преразгледаният график на заседанията на специалната комисия BECA и новият 
график за доклада са публикувани на уебсайта на специалната комисия BECA.

Председателят също така информира членовете на ЕП за резултата от 
неофициалната конференция на министрите на здравеопазването от ЕС, която се 
проведе на 16 март.
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3. Одобряване на протоколи от заседанията от

4 февруари 2021 г. PE680.988v01-00

Протоколите бяха одобрени.

4. Публично изслушване – „Спасяване на човешки животи и подобряване на 
резултатите на пациентите: защо са важни скринингът и ранното откриване на 
ракови заболявания“

Председателят представи темата на изслушването, като напомни, че скринингът и 
ранното откриване на ракови заболявания са един от стълбовете на европейския план 
за борба с рака и изтъкна, че ранното откриване посредством програми за скрининг 
и ранната диагностика могат значително да подобрят клиничните резултати и 
допълнително да намалят смъртността от ракови заболявания. Той посочи 
препоръките за въвеждане на програми за скрининг за ракови заболявания, 
публикувани от Съвета през 2003 г., които обхващат скрининг за рак на гърдата, рак 
на шийката на матката и рак на дебелото черво, и коментира, че европейският план 
за борба с рака препоръчва тези препоръки да се преразгледат и да се разгледа 
възможността да бъдат добавени и други видове ракови заболявания. По темата за 
регистрите на ракови заболявания и ролята на данните и модерните технологии 
председателят подчерта, че събирането на данни играе ключова роля в клиничните 
и мултидисциплинарни научни изследвания в областта на раковите заболявания не 
само за по-доброто разбиране на епидемиологията и причините за раковите 
заболявания, но и за проучването на нови видове лечение и техните клинични 
резултати.

Изслушването се състоя от три части: първа част – относно важността на скрининга 
и ранната диагностика и ролята на регистрите на ракови заболявания, втора – 
относно ролята на големите информационни масиви и модерните технологии и 
трета – относно програмите за скрининг на специфични ракови заболявания и 
разширяване на обхвата на целевия скрининг на ракови заболявания.  

Първа дискусионна група: „Значението на скрининга и ранната диагностика и 
ролята на регистрите на ракови заболявания“

В първата дискусионна група думата взеха двама оратори. Проф. Руй Медейрос, 
който взе думата пръв, подчерта изключителната важност на скрининга и на ранната 
диагностика и заяви, че на европейско равнище съществуват много добре 
организирани пътеки за скрининг с бързи резултати за три вида ракови заболявания: 
рак на шийката на матката, рак на гърдата и рак на дебелото черво; въпреки това 
незабавно са необходими повече научни изследвания, за да бъдат въведени нови 
програми за скрининг за други видове ракови заболявания.  Проф. Хосеп Табарнеро 
се съсредоточи върху ключовата роля на данните, събрани в регистрите на ракови 
заболявания, а от друга страна, обясни колко е важно да се хармонизира 
изпълнението на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните за 
ефективното функциониране на регистрите на ракови заболявания.  
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По време на последвалата първа сесия от въпроси и отговори следните членове на 
ЕП взеха думата, за да зададат въпроси: 
Ева Копач (PPE, Полша), Алесандра Морети (S&D, Италия), Николае Щефънуца 
(Renew, Румъния), Анджело Чока (ID, Италия), Пиерникола Педичини (Verts/ALE, 
Италия), Томислав Сокол (PPE, Хърватия), Николас Гонсалес Касарес (S&D, 
Испания), Бронис Ропе (Verts/ALE, Литва), Сара Сердаш (S&D, Португалия), Комин 
и Оливерес (NI, Испания).

Председателят взе думата, като посочи опустошителния ефект на пандемията върху 
грижите за болни от рак и изтъкна, че е настъпило времето за стратегически действия 
за преструктуриране на европейската онкология, като се вземат предвид новите 
стандарти. 

Представителят на Съвместния изследователски център на Европейската комисия, 
Сиърън Никол, взе думата, като посочи, че много системи, най-добри практики и 
препоръки са вече въведени и че, както вече посочи председателят на специалната 
комисия BECA, сега е необходимо да се продължи и те да бъдат цялостно 
приложени. Той спомена Европейската информационна система за рака (ECIS), 
която е захранвана от 170 регистъра на ракови заболявания в ЕС и ще бъде 
разширена в рамките на европейския план за борба с рака и на мисията за борба с 
рака, като също насочи вниманието към създаването  на „Центъра за знания в 
областта на раковите заболявания“ през юни.

Втора дискусионна група: Ролята на големите информационни масиви и 
съвременните технологии в скрининга и ранното откриване на ракови 
заболявания

Думата взеха двама оратори експерти: Проф. Мозияр Етемади, ръководител на голям 
международен проект, който използва изкуствен интелект (ИИ), за да предвиди 
ракови заболявания, направи представяне на тема как компютрите могат да се учат 
от хората и как технологии с ИИ могат да помогнат за откриването на ракови 
заболявания. Д-р Адам Мачейчик говори за използването на анализа на данни както 
за основаваща се на стойността медицина с цел намаляване на разходите, така и за 
основано на факти създаване на политики с цел спасяване на животи. Той изтъкна, 
че модерните технологии могат да помогнат за увеличаването на броя пациенти, 
участващи в скрининг на ракови заболявания, и за подобряването на качеството на 
грижата за пациентите. 

По време на последвалата сесия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: 
Адам Ярубас (PPE, Полша), Йоана Копчинска (ECR, Полша), Катержина Конечна 
(The Left, Чехия).

Представителят на Европейската комисия, Йоана-Мария Глигор, завеждащ отдел 
„Дигитално здраве и Европейски референтни мрежи“ към ГД „Здравеопазване и 
безопасност на храните“, взе думата, като посочи, че законодателното предложение 
за европейското пространство на здравни данни следва да бъде готово до края на 
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2021 г.; тя обясни, че то ще обхваща качеството на данните, оперативната 
съвместимост и достъпността им за здравните органи и ще се основава на 
съществуващите рамки: Общ регламент относно защитата на данните, Акт за 
управление на данните и предстоящата рамка за ИИ. Относно възможностите, 
предоставяни от фондовете на ЕС, за подкрепа на цифровото развитие на национално 
равнище и на равнището на ЕС, г-жа Глигор посочи Механизма за възстановяване и 
устойчивост, Европейския фонд за регионално развитие, програмата InvestEU и 
Европейския социален фонд (ЕСФ).

Докладчикът на специалната комисия BECA Вероник Трийе‑Льоноар (Renew, 
Франция), взе думата и приветства предложението на Комисията за схема на ЕС за 
скрининг за рак за рак на гърдата, рак на шийката на матката и рак на дебелото черво 
в рамките на европейския план за борба с рака, както и други мерки за намаляване 
на недопустимите неравенства в достъпа до национални програми за скрининг, като 
същевременно направи няколко предложения за допълнително подобрение на плана 
на Комисията. Също така тя препоръча да бъде въведен поне по един регистър на 
ракови заболявания за всеки европейски регион и да се засили капацитетът за 
събиране на данни на националните регистри на ракови заболявания не само за 
медицинското положение на пациентите, но и за начина им на живот и социално-
икономическо положение. 

Председателят приключи дискусионната група, като предложи въвеждането на 
европейски стандарт за ранно и достатъчно ефективно откриване на често срещани 
ракови заболявания, включително конкретни механизми за възнаграждаването на 
амбициозни, висококачествени клиники, в които диагностиката се извършва бързо и 
адекватно, като същевременно изтъкна, че тези добри примери следва да насърчават 
другите болници и държави членки да подобрят своите програми и услуги.

Трета дискусионна група: Програми за скрининг за специфични ракови 
заболявания: разширяване на обхвата на целевия скрининг на ракови 
заболявания?

Петима оратори взеха думата, за да направят представяния относно скрининг 
програми за специфични ракови заболявания:

Д-р Кармен Унгуреан се съсредоточи върху скрининга за рак на шийката на матката, 
като изтъкна важната му роля за намаляването както на заболеваемостта, така и на 
смъртността от рак на шийката на матката. Това е благодарение на достъпността на 
няколко основани на доказателства, безопасни и приемливи възможности за 
скрининг, като ракът на шийката на матката може също много ефикасно да бъде 
установен посредством мерки за първична профилактика:  ключова роля в този 
контекст играе ваксинацията срещу HPV.

Д-р Таня Шпанич, която говори за скрининга за рак на гърдата, първо припомни 
някои важни факти за рака на гърдата при жените, като подчерта нуждата да се 
гарантира, че мамографски скрининг и специализирани звена по рак на гърдата 
функционират в съответствие с новите насоки на ЕС. Бъдещите предизвикателства 
включват предоставяне на достъп до основни услуги на всички жени и намаляване 
на неравенствата в държавите членки.
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Г-жа Зорана Маравиц се съсредоточи върху раковите заболявания на 
храносмилателната система: скрининг за рак на дебелото черво и за рак на стомаха. 
Тя припомни общата тежест на раковите заболявания на храносмилателната система 
в Европа, като същевременно изтъкна, че ракът на дебелото черво е вторият най-
често срещан вид раково заболяване и заболеваемостта му се очаква да се повиши 
значително през следващите десет години в резултат от застаряване на населението 
и нездравословен начин на живот. Своевременното откриване на рак на дебелото 
черво е от ключово значение, тъй като има огромно въздействие върху 
преживяемостта на пациентите. По отношение на рака на стомаха тя обясни, че 
заболеваемостта е по-ниска, но преживяемостта е много по-ниска, като изтъкна, че 
новите клинични изпитвания трябва да бъдат финансирани, за да бъдат проучени 
оптималните стратегии за скрининг.

Д-р Енрикета Фелип, която говори за скрининг за рак на белия дроб, подчерта, че 
първичната профилактика е от ключово значение, като 90% от всички ракови 
заболявания на белия дроб могат да бъдат избегнати, като се отстрани 
тютюнопушенето. Ранната диагностика е също толкова важна, тъй като 
понастоящем около 60% от пациентите са диагностицирани с рак на белия дроб в 
късен стадий, когато ракът вече е метастазирал и преживяемостта е ниска.

Д-р Хендрик Ван Попел се съсредоточи върху скрининга за рак на простатата, като 
припомни, че той е най-често срещаният вид раково заболяване при мъжете в ЕС. С 
въвеждането на изследвания за простатно-специфичен антиген (ПСА) през 80-те, 
ракът на простатата започна да се  диагностицира рано и смъртността намаля 
значително. По отношение на европейския план за борба с рака д-р Ван Попел 
изтъкна уникалната възможност, която предоставя планираното преразглеждане на 
препоръката на Съвета от 2003 г., което дава възможност скринингът за рак на 
простатата да бъде включен в обхвата му и да се намали драстично смъртността от 
рак на простатата.

По време на последвалата сесия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: 
Синди Франсен (РРЕ, Белгия), Сайръс Енджерер (S&D, Малта), Луиза Реджименти 
(ID, Италия), Йоана Копчинска (ECR, Полша), Катержина Конечна (The Left, Чехия), 
Киара Джема (NI, Италия), Дирдре Клун (PPE, Ирландия), Романа Йеркович (S&D, 
Хърватия), Людас Мажилис (PPE, Литва).

Представителят на Съвместния изследователски център на Европейската комисия, 
Сиърън Никол, взе думата и изтъкна основните действия, предвидени от Комисията  
за близкото бъдеще, включително третия доклад за изпълнението на препоръката на 
Съвета от 2003 г. относно скрининга за ракови заболявания, нова подкрепена от ЕС 
схема за скрининг за рак, нова европейска инициатива за образна диагностика при 
ракови заболявания, а от друга страна, Мисията за борба с рака ще допринесе за 
оптимизирането на масовия скрининг. 

Докладчикът на специалната комисия BECA Вероник Трийе‑Льоноар (Renew, 
Франция), взе думата и обобщи, че все още има много възможности за подобрение, 
като трябва да се обърне внимание на неравенствата в държавите членки и в ЕС. 
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Скринингът за ракови заболявания следва да бъде по-стриктен по отношение на 
правна уредба, управление и осигуряване на качество, като системите за скрининг 
също следва да допринасят за научния прогрес. Тя изтъкна, че възможността за 
разширяването на обхвата на програмите за скрининг и включването на други видове 
ракови заболявания следва да бъде обмислена, както и че всички тези мерки ще 
трябва да бъдат разгледани в рамките на доклада на специалната комисия BECA.

В своите заключителни бележки председателят подчерта разликите в грижите за 
болни от рак в ЕС и настоя, че географското местоположение не следва да определя 
лечението и грижите, които пациентите получават.

Заседанието беше закрито в 17.46 ч.

5. Дата и място на следващото заседание

15 април 2021 г., 13.45 – 18.15 ч.
Брюксел
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Joanna Kopcińska

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Tudor Ciuhodaru, Antoni Comín i Oliveres, Rosanna Conte, Johan Danielsson, Cyrus Engerer, Pietro Fiocchi, Cindy Franssen, Nicolás 
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