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Az ülést 2021. április 15-én, csütörtökön, 13.45-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0415_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök emlékeztet arra, hogy a világjárvány okozta komplikációk és az online 
munkavégzésre vonatkozó kötelezettség miatt a BECA továbbra is nehéz körülmények 
között végzi munkáját, de eltökélt szándéka, hogy folytassa a munkát a rák kezelésére 
vonatkozó közös stratégia kidolgozása érdekében, beleértve a technológiához és az 
innovatív terápiákhoz való hozzáférést is.

3. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása:

2021. február 23. PE 689.551v01-00

A jegyzőkönyvet elfogadják.

4. Nyilvános meghallgatás — "Az együttműködés erő: az ismeretek és az adatok 
megosztása, a határokon átnyúló ellátás javítása a rák legyőzése érdekében”

Az elnök bevezeti a meghallgatás témáját, rámutatva arra, hogy bár a közegészségügy a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, és az uniós intézkedések kiegészítik a nemzeti 
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politikákat, a rákkezeléssel, a kutatással és a képzéssel kapcsolatos ismeretek megosztása 
és a szakértelem egyesítése az EU javát szolgálja. Kifejti, hogy a meghallgatás azt 
vizsgálja, hogy az EU tevékenységének ezen aspektusa hogyan biztosíthatja az 
egészségügyi rendszerek jobb átjárhatóságát, a szakosodott rákterápiák különböző 
kérdéseinek kezelését egyrészt a betegek szükségtelen utazásának elkerülésével, másrészt 
a betegek számára egy másik tagállamban történő megfelelő ellátás lehetőségének 
megteremtésével, amennyiben erre szükség van. 

A meghallgatás négy részből áll: az első az európai referenciahálózatok működésének 
értékeléséről, a második az adatok és a szakértelem megosztásáról – különös tekintettel a 
rákregiszterekre –, a harmadik a közös képzésről és megosztott kommunikációról, a 
negyedik pedig a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv 
végrehajtásának értékeléséről és az annak javítására irányuló javaslatokról szól. 

1. panel: „Európai referenciahálózatok – a megosztott szakértelem előmozdítása”

Két szakértő előadó szólal fel. Carmelo Rizzari professzor emlékeztetett arra, hogy az 
EU-ban jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatók a gyermekkori rákkal kapcsolatos 
ellátáshoz való hozzáférés és a túlélési arány tekintetében. Hangsúlyozza a páneurópai 
rákszövetségek és hálózatok fontosságát ezen egyenlőtlenségek kezelésében. Ruth 
Ladenstein professzor ismerteti a gyermekkori rák elleni nemzeti és nemzetközi 
társaságok és szövetségek közötti együttműködés összetett környezetét. Hangsúlyozza, 
hogy a gyermekkori rákkal foglalkozó európai közösség az egyenlőtlenségek 
felszámolásának végső célját követve kész tovább erősíteni az együttműködést.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
Tomislav Sokol (PPE, HR), Tilly Metz (Verts/ALE, LUX), Joanna Kopcińska (ECR, PL).

A Bizottság képviselője, Martin Dorazil szólal fel, rámutatva a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásról szóló irányelv folyamatban lévő értékelésére, valamint az európai 
referenciahálózatok (ERH-k) jövő évi teljesítményértékelésére. Már szerepel a tervekben 
az európai referenciahálózatok hálózatának és földrajzi kiterjedésének kibővítése.

2. panel: Megosztott adatok és ráknyilvántartások

Két szakértő előadó szólal fel. George Astras professzor kiemeli az adatok megosztásának 
fontosságát a rákkal kapcsolatos európai egyenlőtlenségek csökkentése szempontjából, 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a ráknyilvántartások és az elektronikus egészségügyi 
nyilvántartások fontos adatokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a rákos 
megbetegedések előfordulására, a halálozási és túlélési arányokra és a prevalenciára 
vonatkozó információk kinyerését. Jean-Yves Blay professzor hangsúlyozza, hogy az 
onkológia jelenlegi forradalmi szakaszában meg kell osztani az adatokat és a 
ráknyilvántartásokat, figyelembe véve, hogy a precíziós orvoslás és a biológia alapú 
onkológia teljesen megváltoztatja a rák kezelésének módját.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők szólalnak fel: 
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), 
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Nicolás González Casares (S&D, ES).

A Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) képviselője, Ciarán Nicholl szólal fel, 
rámutatva, hogy a JRC a Bizottság független, tudományos, technikai bizonyítékokon 
alapuló tudásközpontja, és hogy 2012 óta irányítja az Európai Rákinformációs Rendszert 
(ECIS), amely nyomon követi az EU rákbetegségekkel kapcsolatos terheit, ugyanakkor 
hozzáteszi, hogy az európai rákellenes terv elindítását követően az ECIS ki fog bővülni.

Véronique Trillet-Lenoir BECA előadó (Renew, FR) veszi át a szót, hogy lezárja a 
meghallgatás első részét (1. és 2. panel). Üdvözli az Európai Bizottság rákos 
megbetegedésekkel foglalkozó uniós tudásközpont létrehozására irányuló javaslatát, és 
rámutat arra, hogy a tudásközpontnak az európai referenciahálózatokra és a 
ráknyilvántartásokra kell épülnie. Javasolja, hogy európai régiónként legalább egy 
ráknyilvántartást hozzanak létre, és erősítsék meg a rákra vonatkozó nemzeti 
nyilvántartások kapacitását, hogy az egyenlőtlenségek kezelése érdekében ne csak orvosi, 
hanem a betegek életmódjára és társadalmi-gazdasági helyzetére vonatkozó adatokat is 
gyűjtsenek. 

3. panel: Közös képzés és megosztott kommunikáció

Két szakértő előadó szólal fel. Mariana Coutinho, aki maga is egy ritka típusú rákbetegség 
túlélője, rámutat arra, hogy Európa-szerte 5 millióan élnek ritka rákbetegséggel, és 
megosztja saját tapasztalatait, amikor egy másik országban (Egyesült Királyság) keresett 
kezelést, mivel a ritka típusú rákbetegsége gyógyításához szükséges kezelés származási 
országában (Portugália) nem állt rendelkezésre. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelvet nem csak a betegek, hanem 
sajnos az egészségügyi szakemberek és a közigazgatási szervek sem ismerik. Krassimira 
Zaykova, az Európai Rákellenes Ligák Szövetségének ifjúsági nagykövete elmondja, 
hogy az ifjúsági nagykövetek program célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az Európai 
Rákellenes Kódexre (ECAC), egy a rák megelőzését szolgáló tervezetre, amely 12 
módszert tartalmaz a rák személyes kockázatának csökkentésére. A WHO európai 
régiójának 39 országából érkező 68 ifjúsági nagykövet jövőképe olyan Európa, ahol az 
elkerülhető, rák okozta haláleseteket az életmóddal kapcsolatos egyéni döntések révén 
előzik meg, amit összehangolt kormányzati politikák támogatnak.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők szólalnak fel: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Sunčana Glavak (PPE, HR), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES).

A Bizottság képviselője, Matthias Schuppe, aki ezt követően felszólal, egyetért abban, 
hogy az emberek nem ismerik a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló 
irányelvet, beleértve a nemzeti kapcsolattartó pontokat is, és megjegyezi, hogy a 
Bizottság ezt aggasztónak találja. Rámutat arra, hogy az EBCP keretében olyan képzési 
programokat hoznak létre, amelyek a határokon átnyúló együttműködésre is 
összpontosítanak majd. A Rákegyenlőtlenségi Regiszterben szerepelni fog a rák 
határokon átnyúló ellátásának kérdése is.

4. panel: A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv javításának 
módja
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Két szakértő előadó szólal fel. Tit Albreht professzor rámutat, hogy a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásról szóló irányelv által biztosított lehetőség alapvetően az egyszeri 
beavatkozásokra összpontosít, mint például a diagnosztikai és járóbeteg-szakellátásbeli 
sebészet, és ezért nem alkalmas hosszabb kezelésekre, miközben nagyon fontos akadály 
természetesen az a követelmény, hogy a betegeknek előre ki kell fizetniük a magas 
terápiás költségeket. Francis Arickx, az Országos Egészség- és Fogyatékosügyi Biztosító 
Intézet (Belgium) gyógyszerek visszatérítésével és gyógyszerpolitikával foglalkozó 
igazgatóságának vezetője, aki ezt követően szólal fel, ismerteti a „Gyógyszerek 
visszatérítésére irányuló együttműködési kezdeményezés” („Beneluxa” kezdeményezés 
– Belgium, Hollandia, Luxemburg, Ausztria és Írország részvételével) elnevezésű újítást, 
amely lehetővé teszi az új és innovatív terápiákhoz való hozzáférést. 

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők szólalnak fel: 
Deirdre Clune (PPE, IE), Cyrus Engerer (S&D, MT), Bronis Ropé (Verts/ALE, LT), 
Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT).

A Bizottság képviselője, Caroline Hager, aki ezt követően felszólal, egyetért abban, hogy 
a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv problematikusnak bizonyult, 
különösen a rákkal kapcsolatos egészségügyi ellátás tekintetében. Valóban nagyon kevés 
beteg veszi igénybe az irányelvet (körülbelül 200 000 beteg évente); a tudatosság 
növelése érdekében szorosabb együttműködésre van szükség a nemzeti kapcsolattartó 
pontokkal. A Bizottság ezért az irányelv aktualizálását tervezi, és a jövő hónapban 
nyilvános konzultációt indít a bizonyítékok összegyűjtése céljából. Végezetül rámutat 
arra, hogy a jelenlegi BECA-meghallgatáson a Bizottság bőséges visszajelzést kapott.

Véronique Trillet-Lenoir BECA előadó (Renew, FR) veszi át a szót, hogy lezárja a 
meghallgatás második részét (3. és 4. panel). Az internetes kapcsolatát érintő technikai 
probléma miatt egyetért az elnökkel abban, hogy felszólalását később írásban továbbítja. 
Írásbeli felszólalásában (amelyet a BECA titkársága franciából fordított le és továbbított 
a képviselőknek) rámutat arra, hogy számos hiányosság tapasztalható a határokon átnyúló 
egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása terén, amint azt az Európai 
Számvevőszék 2019-ben közzétett jelentése is kiemeli. Egyéb megoldások mellett 
javasolja az európai rákvédelmi referenciaközpontok (amelyek az európai 
referenciahálózatoknak adnak otthont) közötti jövőbeli hálózatok használatát a határokon 
átnyúló ellátáshoz való hozzáférés lehetőségeire vonatkozó információk széles körű 
terjesztésére, valamint a nemzeti kapcsolattartó pontok megerősítését jelentősebb 
költségvetési források biztosítása révén. Rámutat továbbá arra, hogy a betegek második 
orvosi véleményért való utazását egyre inkább a klinikai orvosok közötti távorvoslással, 
valamint a rákbetegek elektronikus orvosi dokumentációjának összekapcsolásával 
kellene felváltani. 

Az elnök lezárja az ülést, hangsúlyozva, hogy sokkal többet kell tenni a rákkezeléshez 
való hozzáférés egyenlő feltételeinek megteremtése érdekében, ugyanakkor rámutat a 
világjárványnak a minőségi rákkezelésre gyakorolt további hatására is.

Az ülést 17.39-kor berekesztik.
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5. A következő ülés időpontja és helye

2021. május 10., 9.00–12.00
Brüsszel
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