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1. Vedtagelse af dagsorden BECA_OJ(2021)0223_1

Dagsordenen vedtoges.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at Parlamentet efter anmodning fra BECA havde besluttet at 
forlænge udvalgets mandat med tre måneder, dvs. indtil den 23. december 2021. Denne 
ekstra tid vil give udvalget mulighed for at arbejde mere grundigt med den endelige 
rapport, nemlig at undersøge forslagene i den europæiske kræfthandlingsplan (EBCP), 
herunder på områder, hvor den klart overlapper med andet igangværende arbejde, og at 
præcisere udvalgets holdning til spørgsmål, hvor planen fortsat er vag. Den reviderede 
tidsplan for BECA's møder og den nye tidsplan for rapporten er blevet offentliggjort på 
BECA's websted.

Formanden orienterede også medlemmerne om resultatet af den uformelle konference 
mellem EU's sundhedsministre, der fandt sted den 16. marts.

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne

den 4. februar 2021 PE680.988v01-00
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Protokollerne godkendtes.

4. Offentlig høring -  om at redde liv og forbedre patientresultater: Hvorfor screening 
og tidlig påvisning af kræft er vigtig 

Formanden introducerede emnet for høringen og mindede om, at screening og tidlig 
påvisning af kræft er en af grundpillerne i EBCP, og understregede, at tidlig påvisning 
gennem screeningsprogrammer og tidlig diagnosticering i væsentlig grad kan forbedre de 
kliniske resultater og yderligere reducere kræftdødeligheden. Han henviste til 
anbefalingerne om gennemførelsen af kræftscreeningsprogrammer, som Rådet 
offentliggjorde i 2003, og som omfatter screening for brystkræft, livmoderhalskræft og tyk- 
og endetarmskræft, og bemærkede, at EBCP anbefaler at revidere disse anbefalinger, og at 
det overvejes at tilføje flere kræfttyper. Formanden talte om kræftregistre og betydningen 
af data og moderne teknologier og understregede, at indsamling af data spiller en central 
rolle i den kliniske og tværfaglige kræftforskning, ikke blot for bedre at forstå 
epidemiologien og de underliggende årsager til kræft, men også for at undersøge nye 
behandlinger og deres kliniske resultater.

Høringen bestod af tre dele: for det første betydningen af screening og tidlig 
diagnosticering og kræftregistrenes rolle, for det andet betydningen af big data og moderne 
teknologi og for det tredje screeningsprogrammer for specifikke kræftformer og udvidelse 
af den målrettede kræftscreening.  

Panel 1: "Betydningen af screening og tidlig diagnosticering og kræftregistrenes 
rolle"

To talere tog ordet i det første panel. Professor Rui Medeiros, der talte først, understregede 
den afgørende betydning af screening og tidlig diagnosticering og anførte, at der på 
europæisk plan fandtes meget velorganiserede screeningsforløb med hurtige resultater for 
tre kræfttyper: livmoderhalskræft, brystkræft og tyk- og endetarmskræft, men at der 
imidlertid var behov for mere forskning hurtigst muligt med henblik på at indføre nye 
screeningsprogrammer for andre kræfttyper.  Professor Josep Tabernero fokuserede på den 
afgørende rolle, som data indsamlet i kræftregistre spiller, mens han forklarede, hvor 
vigtigt harmonisering af gennemførelsen af EU's generelle forordning om databeskyttelse 
(GDPR) var for, at kræftregistre kunne fungere effektivt.  

I den efterfølgende spørgerunde tog følgende medlemmer ordet for at rejse spørgsmål: 
Ewa Kopacz (PPE, PL), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), 
Angelo Ciocca (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Tomislav Sokol (PPE, HR), 
Nicolás González Casares (S&D, ES), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), Sara Cerdas (S&D, 
PT), Comín i Oliveres (løsgænger, ES).

Formanden gjorde opmærksom på pandemiens ødelæggende indvirkning på 
kræftbehandlingen og understregede, at det var tid til strategiske tiltag med henblik på at 
modernisere den europæiske onkologi med fastlæggelse af nye standarder. 

Repræsentanten for Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, Ciarán Nicholl, 
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påpegede, at der allerede fandtes en lang række systemer, bedste praksisser og 
anbefalinger, og at det, som formanden for BECA havde påpeget, var nødvendigt at gå 
videre og gennemføre dem fuldt ud. Han nævnte det europæiske informationssystem på 
kræftområdet (ECIS), som indeholder data fra 170 kræftregistre i hele EU og vil blive 
udvidet inden for rammerne af EBCP og kræftmissionen, mens han også henledte 
opmærksomheden på lanceringen i juni af "Videncentret om Kræft".

Panel 2: Big data og moderne teknologis rolle i forbindelse med screening og tidlig 
påvisning af kræft

To eksperter tog ordet. Professor Mozziyar Etemadi, der leder et stort internationalt projekt, 
der anvender kunstig intelligens (AI) til at forudsige kræft, gav en præsentation af, hvordan 
computere kan lære af mennesker, og hvordan AI-teknologi kan bidrage til at opdage kræft. 
Dr. Adam Maciejczyk talte om brugen af dataanalyse både for værdibaseret medicin for at 
spare omkostninger og for evidensbaseret politikudformning for at redde liv. Han 
påpegede, at moderne teknologi kan bidrage til at øge antallet af patienter, der deltager i 
kræftscreening, og til at forbedre kvaliteten af patientbehandlingen. 

I den efterfølgende spørgerunde tog følgende medlemmer ordet: 
Adam Jarubas (PPE, PL), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ).

Europa-Kommissionens repræsentant, Ioana-Maria Gligor, chef for kontoret for digital 
sundhed og det europæiske netværk af referencecentre i GD SANTE, påpegede, at 
lovforslaget om det fælles europæiske sundhedsdataområde skulle være klar inden 
udgangen af 2021. Hun forklarede, at lovforslaget vil behandle datakvalitet, 
interoperabilitet og tilgængelighed for sundhedsmyndighederne, og at det ville bygge 
videre på eksisterende rammer: databeskyttelsesforordningen, datastyringsforordningen og 
den kommende ramme for AI. Med hensyn til de muligheder, som EU-fondene giver, 
pegede Gligor på genopretnings- og resiliensfaciliteten, Regionaludviklingsfonden, 
InvestEU og ESF til at støtte den digitale udvikling på nationalt plan og EU-plan.

BECA-ordføreren Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) tog ordet og bifaldt 
Kommissionens forslag til en EU-kræftscreeningsordning for brystkræft, 
livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft inden for rammerne af EBCP og andre 
foranstaltninger til at mindske uacceptable uligheder i adgangen til nationale 
screeningsprogrammer, samtidig med at hun fremsatte en række forslag til yderligere 
forbedring af Kommissionens plan. Desuden anbefalede hun, at der blev oprettet mindst ét 
kræftregister pr. europæisk region, og at de nationale kræftregistres kapacitet til at indsamle 
data, ikke kun medicinske, men også om patienternes livsstil og socioøkonomiske 
situation, blev styrket. 

Formanden afsluttede panelet med at foreslå en europæisk standard for tidlig og passende 
påvisning af almindelige kræftformer, herunder konkrete mekanismer til belønning af 
ambitiøse klinikker af høj kvalitet, hvor diagnosen stilles hurtigt og hensigtsmæssigt, 
samtidig med at han påpegede, at disse gode eksempler burde tilskynde andre hospitaler 
og medlemsstater til at forbedre deres programmer og tjenester.

Panel 3: Screeningsprogrammer for specifikke kræftformer: udvidelse af den 
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målrettede kræftscreening?

Fem talere tog ordet for at præsentere screeningsprogrammer for specifikke kræfttyper:

Dr. Carmen Ungurean fokuserede på screening for livmoderhalskræft og understregede 
dens vigtige rolle med hensyn til at reducere både forekomsten af og dødeligheden i 
forbindelse med livmoderhalskræft. Dette skyldes tilgængeligheden af flere 
evidensbaserede, sikre og acceptable screeningsmuligheder, samtidig med at 
livmoderhalskræft også kan målrettes meget effektivt gennem primære 
forebyggelsesforanstaltninger:  HPV-vaccination er afgørende i denne sammenhæng.

Dr. Tanja Španić, der talte om brystkræftscreening, mindede først om nogle vigtige fakta 
om kvindelig brystkræft, og hun understregede behovet for at sikre, at 
mammografiscreening og specialiserede brystafdelinger fungerer i overensstemmelse med 
de nye EU-retningslinjer. Fremtidige udfordringer omfattede at stille væsentlige tjenester 
til rådighed for alle kvinder og mindske ulighederne på tværs af medlemsstaterne.

Zorana Maravic fokuserede på kræft i fordøjelsessystemet: screening for tyk- og 
endetarmskræft og mavekræft. Hun mindede om den samlede byrde i forbindelse med 
kræft i fordøjelsessystemet i Europa og påpegede, at tyk- og endetarmskræft er den 
næstmest almindelige kræftform, og at forekomsten heraf forventes at stige betydeligt i de 
næste ti år på grund af en aldrende befolkning og en usund livsstil. Rettidig påvisning af 
tyk- og endetarmskræft er afgørende, da det har en enorm indvirkning på patienternes 
overlevelsesmuligheder. Hvad angår kræft i mavesækken forklarede hun, at forekomsten 
af denne kræftform er lavere, men at overlevelsesraten også er meget lavere, og hun 
påpegede, at der skulle finansieres nye forsøg med henblik på at undersøge optimale 
screeningstrategier.

Dr. Enriqueta Felip, der talte om screening for lungekræft, understregede, at primær 
forebyggelse var af afgørende betydning, idet 90 % af alle lungekræftformer kunne undgås 
ved at eliminere tobaksrygning. Tidlig diagnosticering var ligeledes vigtig, idet ca. 60 % 
af patienterne på nuværende tidspunkt blev diagnosticeret med lungekræft på et sent 
tidspunkt, når kræften allerede er metastatisk, og overlevelsesmulighederne derfor er ringe.

Dr. Hendrik Van Poppel fokuserede på screening for prostatakræft og mindede om, at det 
er den hyppigste mandlige kræftform i EU. Med indførelsen af den prostataspecifikke 
antigentest i 80'erne blev prostatakræft påvist tidligt, og dødeligheden faldt betydeligt. Med 
hensyn til EBCP fremhævede dr. Van Poppel den enestående mulighed, som den planlagte 
revision af Rådets henstilling fra 2003 gav, idet den gav mulighed for at medtage screening 
for prostatakræft i anvendelsesområdet og dermed drastisk reducere dødeligheden i 
forbindelse med prostatakræft.

I den efterfølgende spørgerunde tog følgende medlemmer ordet: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Luisa Regimenti (ID, IT), Joanna 
Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre 
Clune (PPE, IE), Romana Jerković (S&D, HR), Liudas Mažylis (PPE, LT).

Europa-Kommissionens repræsentant fra Det Fælles Forskningscenter, Ciarán Nicholl, tog 
ordet og fremhævede Kommissionens vigtigste planlagte tiltag i den nærmeste fremtid, 
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herunder den 3. rapport om gennemførelsen af Rådets henstilling fra 2003 om 
kræftscreening, en ny EU-støttet kræftscreeningsordning, et nyt europæisk europæisk 
kræftbilleddannelsesinitiativ, og at kræftmissionen ville bidrage til at optimere 
befolkningsbaserede screeningsprogrammer. 

BECA-ordføreren Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) tog ordet og opsummerede, at der 
stadig var masser af plads til forbedringer, da der også skulle tages fat på uligheder inden 
for medlemsstaterne og i hele EU. Kræftscreening skulle være strengere med hensyn til de 
retlige rammer, forvaltning og kvalitetsforsikring, mens screeningsystemer også skulle 
være til gavn for videnskabelige fremskridt. Hun understregede, at det burde overvejes at 
udvide screeningsprogrammernes anvendelsesområde og medtage andre kræftformer, og 
at alle disse foranstaltninger skulle undersøges inden for rammerne af BECA-rapporten.

Formanden understregede i sine afsluttende bemærkninger forskellene i kræftbehandling i 
EU og insisterede på, at geografi ikke burde være afgørende for, hvilken behandling og 
pleje patienten modtog.

Mødet hævet kl. 17.46

5. Tid og sted for næste møde

Den 15. april 2021 kl. 13.45-18.15
Bruxelles
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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 
González Casares, Ewa Kopacz, Peter Liese, Marian-Jean Marinescu, Alessandra Moretti, Marlene Mortler, Luisa Regimenti, Bronis 
Ropė, Véronique Trillet-Lenoir, Nicolae Ştefănuță
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Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Angelo Ciocca, Deirdre Clune, Chiara Gemma, Romana Jerković, Liudas Mažylis, Piernicola Pedicini, Tomislav Sokol

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
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