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Специална комисия за борба с рака

BECA_PV(2021)0415_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 15 април 2021 г., 13.45 – 18.15 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в четвъртък, 15 април 2021 г., в 13.45 ч., под 
председателството на Бартош Арлукович (председател).

1. Приемане на дневния ред BECA_OJ(2021)0415_1

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Председателят припомни, че поради усложненията, предизвикани от пандемията 
и задължението за работа онлайн, работата на специалната комисия за борба с 
рака (BECA) все още се провежда при трудни условия, но е налице решимост за 
продължаване на работата с цел за изготвяне на обща стратегия за лечение на 
раковите заболявания, включително достъп до технология и иновативни терапии.

3. Одобрение на протокола на заседанието от:

23 февруари 2021 г. PE 689.551v01-00

Протоколът беше одобрен.

4. Публично изслушване – „Сътрудничеството е сила: споделяне на знания и 
данни, подобряване на трансграничните грижи за борба с рака“

Председателят представи темата на изслушването, като посочи, че въпреки че 
общественото здраве е от компетентността на държавите членки и действията на 
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ЕС допълват националните политики, споделянето на знание и обединяването на 
експертен опит в областта на лечението на раковите заболявания, научните 
изследвания и обученията са в полза на ЕС. Той обясни, че изслушването ще 
разглежда начини, по които този аспект на дейността на ЕС може да осигури по-
добра оперативна съвместимост на системите за здравеопазване, с цел справяне с 
различни проблеми на специализираните терапии при ракови заболявания, като от 
една страна се избегнат ненужни пътувания за пациентите, а от друга се разработят 
възможности пациентите да получат подходящи грижи в друга държава членка, 
когато това е необходимо. 

Изслушването се състоя от четири части: първата относно оценката на 
функционирането на европейските референтни мрежи, втората относно 
споделянето на данни и експертен опит – със специален фокус върху регистрите на 
ракови заболявания, третата относно споделено обучение и споделена 
комуникация, и четвъртата относно оценката на приложението на Директивата за 
трансграничното здравно обслужване и предложения относно нейното 
подобряване. 

Първа дискусионна група: „Европейски референтни мрежи – насърчаване на 
споделен експертен опит“

Думата взеха двама оратори експерти. Професор Кармело Рицари припомни 
значителните неравенства в ЕС по отношение на достъп до грижите за педиатрични 
ракови заболявания, както и по отношение на преживяемостта. Той подчерта 
значението на паневропейските организации за борба с рака и мрежите за справяне 
с тези неравенства. Професор Рут Ладенщайн представи сложната среда на 
сътрудничество между национални и международни организации и асоциации за 
експертни грижи за педиатрични ракови заболявания. Тя подчерта готовността на 
европейската общност за педиатрични ракови заболявания допълнително да укрепи 
сътрудничеството, с крайна цел премахването на неравенствата.

По време на последвалата първа сесия от въпроси и отговори следните членове на 
ЕП взеха думата, за да зададат въпроси: 
Томислав Сокол (PPE, Хърватия), Тили Метц (Verts/ALE, Люксембург), Йоана 
Копчинска (ECR, Полша).

Представителят на Комисията, Мартин Доразил, взе думата, като обърна внимание 
на текущата оценка на Директивата за трансграничното здравно обслужване и на 
оценката на изпълнението на европейски референтни мрежи за следващата година. 
Разширяването на европейските референтни мрежи и техният географски обхват 
вече са предвидени.

Втора дискусионна група: Споделени данни и регистри на ракови 
заболявания

Думата взеха двама оратори експерти. Професор Джордж Астрас подчерта 
значението на споделянето на данни за намаляване на различията, свързани с рака 
в Европа, като същевременно подчерта, че регистрите на ракови заболявания и 
електронните здравни досиета съдържат важни данни, които позволяват 
извличането на информация относно заболеваемостта от рак, смъртността, 
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преживяемостта и процента на разпространение. Професор Жан-Ив Бле подчерта, 
че настоящата революционна фаза на онкологията се нуждае от споделени данни и 
регистри на раковите заболявания, като се вземе предвид, че прецизната медицина 
и основаната на биологията онкология напълно променят начина на лечение на 
раковите заболявания.

По време на последвалата сесия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: 
Лукас Фурлас (PPE, Кипър), Романа Йеркович (S&D, Хърватия), Николае 
Щефънуца (Renew, Румъния), 
Жоел Мeлен (ID, Франция), Мишел Ривази (Verts/ALE, Франция), Людас Мажилис 
(PPE, Литва), Николас Гонсалес Касарес (S&D, Испания).

Представителят на съвместния изследователски център на Комисията, Сиърън 
Никол, взе думата, като посочи, че съвместният изследователски център е 
независимият научен технически център на Комисията за основано на 
доказателства знание, и от 2012 г. управлява Европейската информационна система 
за рака (ECIS), която наблюдава тежестта на раковите заболявания в Европа, като 
същевременно той добави, че след стартирането на европейския план за борба с 
рака ECIS ще бъде разширена.

Докладчикът на специалната комисия BECA, Вероник Трийе‑Льоноар (Renew, 
Франция), взе думата, за да завърши първата част на изслушването (първа и втора 
дискусионна група). Тя приветства предложението на Комисията за Европейски 
център за знания в областта на раковите заболявания и посочи, че центърът за 
знания следва да се основава на европейските референтни мрежи и регистрите на 
раковите заболявания. Тя препоръча да бъде въведен поне по един регистър на 
раковите заболявания за всеки европейски регион и да се засили капацитетът за 
събиране на данни на националните регистри на раковите заболявания не само за 
медицинското положение на пациентите, но и за начина им на живот и социално-
икономическото им положение, с цел справяне с неравенствата. 

Трета дискусионна група: Споделено обучение и споделена комуникация

Думата взеха двама оратори експерти. Г-жа Мариана Коутиньо, преживяла рядко 
раково заболяване, обърна внимание, че в Европа живеят 5 милиона души с редки 
ракови заболявания, и сподели собствения си опит, когато е търсила лечение в 
друга държава (Обединеното кралство), тъй като лечението, необходимо за редкия 
вид раково заболяване, което тя е имала, не е било налично в страната ѝ по произход 
(Португалия). Тя обърна внимание на липсата на осведоменост относно 
Директивата за трансграничното здравно обслужване не само сред пациентите, но 
за съжаление и сред здравните специалисти и публичните администрации. Г-жа 
Красимира Зайкова, посланик на младежта в Асоциацията на европейските лиги за 
борба с рака, обясни, че целта на програмата за посланиците на младежта е да 
повиши осведомеността сред младите хора относно Европейския кодекс за борба с 
рака, проект за профилактиката на рака, който се състои от 12 начина за намаляване 
на личния риск от ракови заболявания. Визията на 68-те посланици на младежта, 
които идват от 39 държави от европейския регион на СЗО, е за Европа, в която 
профилактиката на предотвратимата смъртност от ракови заболявания се извършва 
чрез лични избори, свързани с начина на живот, подкрепени от координирани 



PE691.422v01-00 4/9 PV\1229832BG.docx

BG

държавни политики.

По време на последвалата сесия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: 
Синди Франсен (PPE, Белгия), Сунчана Главак (PPE, Хърватия), Маргарита де ла 
Писа Карион (ECR, Испания).

Представителят на Комисията, Матиас Шупе, който взе думата след тях, изрази 
съгласие, че липсва осведоменост относно Директивата за трансграничното 
здравно обслужване, включително относно националните звена за контакт, и 
отбеляза, че това е причина за безпокойство за Комисията. Той изтъкна, че съгласно 
европейския план за борба с рака ще бъдат изготвени програми за обучение, които 
ще се фокусират върху трансграничното сътрудничество. Регистърът на 
неравенствата по отношение на рака също така ще включва въпроса с 
трансграничните грижи за ракови заболявания.

Четвърта дискусионна група: Как да се подобри Директивата за 
трансграничното здравно обслужване

Думата взеха двама оратори експерти. Професор Тит Албрехт посочи, че 
възможността, предоставена от Директивата за трансграничното здравно 
обслужване основно се фокусира върху еднократни интервенции, като 
диагностична и извънболнична хирургия, и поради това не е подходяща за по-
продължителни лечения, като същевременно много важна пречка е, разбира се, 
изискването пациентите да платят авансово високите разходи за терапия. Франсис 
Арикс, директор на дирекция „Възстановяване на разходите за лекарства и 
фармацевтична политика“ в Националния институт за здравно осигуряване и 
осигуряване за инвалидност, Белгия, който взе думата след него, представи 
„Инициативата за сътрудничество за възстановяването на разходите за лекарства“ 
(инициатива Beneluxa – с участието на Белгия, Нидерландия, Люксембург, Австрия 
и Ирландия), иновация, която осигурява достъп до нови и иновативни терапии. 

По време на последвалата сесия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: 
Дирдре Клун (PPE, Ирландия), Сайръс Енджерер (S&D, Малта), Бронис Ропе 
(Verts/ALE, Литва), Пиерникола Педичини (Verts/ALE, Италия).

Представителят на Комисията, Каролине Хагар, която се изказа след тях, изрази 
съгласие, че Директивата за трансграничното здравно обслужване се е оказала 
проблематична, особено по отношение на здравното обслужване във връзка с 
раковите заболявания. Действително, много малко пациенти използват 
директивата (около 200 000 на година); за да се подобри осведомеността, е 
необходимо да се работи в по-тясно сътрудничество с националните звена за 
контакт. По този начин Комисията планира да актуализира директивата и през 
следващия месец ще стартира обществена консултация за събиране на 
доказателства. На последно място тя отбеляза, че чутото на настоящото на 
изслушване на специалната комисия BECA е богата информация за Комисията.

Докладчикът на специалната комисия BECA, Вероник Трийе‑Льоноар (Renew, 
Франция), взе думата, за да завърши втората част на изслушването (трета и 
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четвърта дискусионна група). Поради технически проблем с връзката, тя се съгласи 
председателят да изпрати изказването ѝ по-късно в писмена форма. В своето 
писмено изказване (преведено от френски от секретариата на специалната комисия 
BECA и изпратено на членовете на ЕП), тя посочи, че в приложението на 
Директивата за трансграничното здравно обслужване са се проявили множество 
слабости, както беше посочено в доклада, публикуван от Европейската сметна 
палата през 2019 г. Наред с други решения, тя предложи използването на бъдещите 
мрежи между европейските референтни центрове за борба с рака (които осигуряват 
хостинга на европейските референтни мрежи) за широко разпространение на 
информация относно възможностите за достъп до трансгранични грижи, както и 
укрепването на националните звена за контакт чрез предоставянето на по-
значителни бюджетни ресурси. Освен това тя посочи, че пътуването на пациентите 
за получаването на второ лекарско становище трябва все повече да се замества от 
използването на телемедицина между клиничните специалисти, както и от 
взаимното свързване на електронните здравни досиета на пациентите с ракови 
заболявания. 

Председателят закри заседанието като изтъкна, че трябва да се направи много 
повече, за да се създадат равни условия за достъп до лечението на рака, като посочи 
и допълнителното въздействие на пандемията върху качествените грижи за ракови 
заболявания.

Заседанието беше закрито в 17.39 ч.

5. Дата и място на следващото заседание

10 май 2021 г., 9.00 – 12.00 ч.
Брюксел
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