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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)0415_1

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

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 15. dubna 2021 ve 13:45 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0415_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda připomněl, že komplikace související s koronavirovou pandemií a nutnost 
pracovat distančním způsobem vytváří pro práci zvláštního výboru BECA náročné 
podmínky, výbor je však odhodlán dále pracovat s cílem vytvořit společnou strategii pro 
léčbu rakoviny, která bude zahrnovat mimo jiné přístup k technologiím a inovativním 
léčebným postupům.

3. Schválení zápisu ze schůze konané dne:

23. února 2021 PE 689.551v01-00

Zápis byl schválen.

4. Veřejné slyšení nazvané „Ve spolupráci je síla: výměna poznatků a údajů, zlepšení 
přeshraniční péče s cílem bojovat proti rakovině“

Předseda představil téma slyšení a poukázal na to, že ačkoli veřejné zdraví patří mezi 
pravomoci členských států a opatření EU pouze doplňují vnitrostátní strategie, výměna 
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znalostí a shromažďování odborných poznatků v oblasti léčby rakoviny, jejího výzkumu 
a odborné přípravy v této oblasti je výhodou členství v EU. Vysvětlil, že slyšení se bude 
týkat způsobů, jakými tento aspekt činnosti EU může zajistit lepší interoperabilitu 
zdravotních systémů, díky níž by bylo možné nejen řešit různé problémy 
specializovaných postupů onkologické léčby, ale také zabránit zbytečným cestám 
pacientů, a současně vytvářet příležitosti pro pacienty, aby mohli využít náležité péče 
v jiném členském státě, pokud ji budou potřebovat. 

Slyšení mělo čtyři části: první se týkala hodnocení fungování evropských referenčních 
sítí, druhá část se věnovala sdílení údajů a odborných znalostí, a to se zvláštním 
zaměřením na onkologické registry, třetí část byla zaměřena na společnou odbornou 
přípravu a komunikaci a čtvrtá část se týkala hodnocení provádění směrnice 
o přeshraniční zdravotní péči a návrhů na zlepšení v této oblasti. 

Panel 1: „Evropské referenční sítě – podpora sdílení odborných znalostí“

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků. Profesor Carmelo Rizzari připomněl, že v EU 
existují značné nerovnosti, pokud jde o přístup k pediatrické onkologické péči a míru 
přežití. Zdůraznil, že je důležité, aby se těmito nerovnostmi zabývaly celoevropské 
onkologické společnosti a sítě. Profesorka Ruth Ladensteinová představila komplexní 
prostředí pro spolupráci mezi vnitrostátními a mezinárodními společnostmi a sdruženími 
zabývajícími se rakovinou u dětí. Zdůraznila, že evropská pediatrická onkologická 
komunita má velkým zájem dále posílit spolupráci a že jejím konečným cílem je odstranit 
existující nerovnosti.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci: 
Tomislav Sokol (PPE, HR), Tilly Metz (Verts/ALE, LUX), Joanna Kopcińska (ECR, PL).

Vystoupil zástupce Komise Martin Dorazil, který poukázal na probíhající hodnocení 
směrnice o přeshraniční zdravotní péči a na posouzení výkonnosti evropských 
referenčních sítí, které bude provedeno příští rok. V současnosti je v plánu rozšíření 
těchto sítí a jejich zeměpisného pokrytí.

Panel 2: Sdílení údajů a onkologických registrů

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků. Profesor George Astras zdůraznil, že je důležité 
sdílet údaje s cílem snížit nerovnosti v oblasti léčby rakoviny v Evropě, přičemž poukázal 
na to, že onkologické registry a elektronické zdravotní záznamy obsahují důležité 
informace o výskytu rakoviny, úmrtnosti, přežití a míře prevalence. Profesor Jean-Yves 
Blay zdůraznil, že v současné revoluční fázi onkologie je nutné sdílet údaje a onkologické 
registry, přičemž je třeba zohlednit skutečnost, že precizní medicína a onkologie založená 
na biologii zcela mění způsoby léčby rakoviny.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Loucas Fourlas (PPE, CY), Romana Jerković (S&D, HR), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), 
Joëlle Mélin (ID, FR), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Liudas Mažylis (PPE, LT), 
Nicolás González Casares (S&D, ES).

Zástupce Společného výzkumného střediska Komise (JRC) Ciarán Nicholl se ujal slova 
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a poukázal na to, že JRC je nezávislé středisko Komise založené na vědeckých 
technických poznatcích, které od roku 2012 spravuje Evropský systém informací 
o rakovině, jenž monitoruje zátěž EU související s rakovinou, přičemž dodal, že po 
spuštění evropského plánu boje proti rakovině bude tento systém rozšířen.

Zpravodajka zvláštního výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) se ujala 
slova a uzavřela první část slyšení (panely 1 a 2). Uvítala návrh Komise týkající se 
Znalostního onkologického centra EU a poukázala na to, že toto centrum by mělo být 
založeno na evropských referenčních sítích a onkologických registrech. Doporučila zřídit 
alespoň jeden onkologický registr pro každý evropský region a posílit kapacitu 
vnitrostátních onkologických registrů s cílem shromažďovat údaje, avšak nejen lékařské 
údaje, ale rovněž údaje o životním stylu a socioekonomické situaci pacientů, aby bylo 
možné snížit nerovnosti. 

Panel 3: Společná odborná příprava a komunikace

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků. Mariana Coutinhová, která překonala vzácný 
druh rakoviny, poukázala na to, že v Evropě trpí vzácným druhem rakoviny 5 milionů 
lidí, a sdílela svou vlastní zkušenost, kdy usilovala o léčbu v jiném členském státě (ve 
Spojeném království), neboť léčba vzácného druhu rakoviny, kterým trpěla, nebyla v její 
zemi původu (Portugalsku) možná. Poukázala na to, že nejen pacienti, ale bohužel také 
zdravotníci a úředníci veřejné správy často nejsou obeznámeni se směrnicí o přeshraniční 
zdravotní péči. Krassimira Zaykova, velvyslankyně mládeže za Asociaci evropských lig 
proti rakovině, vysvětlila, že cílem programu pro velvyslance mládeže je zvýšit povědomí 
mladých lidí o Evropském kodexu proti rakovině, což je program zaměřený na prevenci 
rakoviny, který se skládá z 12 způsobů, jakými může každý snížit riziko vzniku rakoviny. 
Vize 68 velvyslanců mládeže pocházejících z 39 zemí evropského regionu WHO je 
Evropa, ve které se dá předcházet úmrtí na rakovinu prostřednictvím individuální volby 
životního stylu, která je podporována vládními opatřeními.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Sunčana Glavak (PPE, HR), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES).

Zástupce Komise Matthias Schuppe se ujal slova a souhlasil s tím, že informovanost 
o směrnici o přeshraniční zdravotní péči není dostatečná, a to i pokud jde o národní 
kontaktní místa, a konstatoval, že Komise je touto skutečností znepokojena. Uvedl, že 
v rámci evropského plánu boje proti rakovině budou zavedeny programy odborné 
přípravy zaměřené také na přeshraniční spolupráci. Otázku přeshraniční onkologické 
péče bude zahrnovat také Registr nerovností v oblasti onkologických onemocnění.

Panel 4: Jak zlepšit provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků. Profesor Tit Albreht poukázal na to, že směrnice 
o přeshraniční zdravotní péči v podstatě nabízí příležitost pouze v případě jednotlivých 
epizodních zásahů, jako jsou diagnostické a chirurgické ambulantní zásahy, a není tudíž 
vhodná pro delší léčbu, přičemž velmi významnou překážkou je samozřejmě požadavek, 
aby pacienti hradili náklady za léčbu předem. Francis Arickx, vedoucí ředitelství pro 
proplácení léků a farmaceutickou politiku v belgickém Národním ústavu pojištění pro 
případ nemoci a invalidity, se ujal slova a představil společnou iniciativu pro proplácení 
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léků (iniciativa „Beneluxa“ – se zapojením Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Rakouska 
a Irska), což je iniciativa, jejímž cílem je umožnit přístup k novým a inovativním 
léčebným postupům. 

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Deirdre Clune (PPE, IE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), 
Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT).

Zástupkyně Komise Caroline Hagerová se ujala slova a souhlasila s tím, že směrnice 
o přeshraniční zdravotní péči se ukázala jako problematická, zejména pokud jde 
o onkologickou zdravotní péči. Ve skutečnosti směrnici využívá jen malý počet pacientů 
(zhruba 200 000 ročně). Aby se zvýšilo povědomí o této směrnici, je zapotřebí užší 
spolupráce s národními kontaktními místy. Komise proto plánuje směrnici aktualizovat 
a příští měsíc spustí veřejné konzultace s cílem shromáždit poznatky. Nakonec poukázala 
na to, že připomínky přednesené na této schůzi výboru BECA představují pro Komisi 
důležitou zpětnou vazbu.

Zpravodajka zvláštního výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) se ujala 
slova a uzavřela druhou část slyšení (panely 3 a 4). Kvůli problémům se spojením se 
dohodla s předsedou, že své vyjádření později zašle v písemné podobě. V tomto 
vyjádření, které z francouzštiny přeložil sekretariát BECA a který byl rozeslán 
poslancům, poukázala na to, že provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči má 
zjevně řadu nedostatků, jak bylo zdůrazněno ve zprávě Evropského účetního dvora z roku 
2019. Jako jedno z řešení navrhla využívat budoucí sítě mezi evropskými referenčními 
středisky pro rakovinu, které jsou hostiteli evropských referenčních sítí, k rozsáhlému 
šíření informací o možnostech přístupu k přeshraniční zdravotní péči a posílit národní 
kontaktní střediska tím, že jim bude značně navýšen rozpočet. Dále poukázala na to, že 
cesty pacientů za druhým lékařským názorem by měly být častěji nahrazovány 
využíváním telemedicíny mezi lékaři a propojením elektronických zdravotních záznamů 
onkologických pacientů. 

Předseda schůzi uzavřel, přičemž zdůraznil, že je zapotřebí mnohem většího úsilí 
k vytvoření rovných podmínek pro přístup k onkologické léčbě. Poznamenal také, že 
pandemie měla dopad na kvalitu onkologické péče.

Schůze skončila v 17:39.

5. Datum a místo konání příští schůze

10. května 2021, 9:00–12:00
Brusel



PV\1229832CS.docx 5/8 PE691.422v01-00

CS

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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