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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině
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ZÁPIS
ze schůze konané dne 10. května 2021 od 9:00 do 12:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 10. května 2021 v 9:00 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0510_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda oznámil tři body, o nichž se bude na schůzi jednat: 1) financování Evropského 
plánu boje proti rakovině; 2) legislativní pravomoci Unie v oblasti opatření zaměřených 
na boj proti rakovině; a 3) souhrnná zpráva výboru BECA o veřejné konzultaci týkající 
se dopadu pandemie COVID-19 na léčbu rakoviny. Poté předseda pronesl úvodní slovo 
o třetím bodu jednání a poukázal na jeho význam. Zejména zdůraznil, že je zapotřebí 
vytvořit mechanismy, které zajistí, že pokud se pandemie vrátí, bude existovat síť 
nemocnic, která bude chráněna před vnějšími vlivy, např. viry. Tím se zajistí, že 
pandemie nenaruší léčbu takových nemocí, jako je rakovina, které podle něj představují 
„globální civilizační výzvu“, jež lze připodobnit k současné pandemii. 

3. Schválení zápisu ze schůze konané dne

18. března 2021 PE691.137v01-00

Zápis byl schválen.
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4. Financování Evropského plánu boje proti rakovině – výměna názorů s Radou 
a Evropskou komisí

Ředitel GŘ SANTE John Ryan se jako první ujal slova a představil financování 
Evropského plánu boje proti rakovině v rámci programu EU4Health, což je program 
činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027. Jako další vystoupil generální ředitel 
GŘ pro výzkum a inovace Patrick Child, který představil Misi proti rakovině, která je 
součástí programu Horizont Evropa. Výše uvedené programy jsou hlavním zdrojem 
finančních prostředků tohoto plánu, přičemž z EU4Health bude čerpáno 1,25 miliardy EUR 
a z Horizontu Evropa 2 miliardy EUR. Celkový plánovaný rozpočet pro tento plán, včetně 
dodatečných nástrojů, jako je Erasmus+ a program Digitální Evropa, činí 4 miliardy EUR.

V rámci prvního bloku otázek a odpovědí vznesli dotazy tito poslanci:
Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná 
(The Left, CZ), Tomislav Sokol (PPE, HR), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), Andrey 
Slabakov (ECR, BG).

Zástupkyně GŘ EMPL a GŘ REGIO Maria-Anna Paraskevaová a Dora Krumová se dále 
ujaly slova a představily dodatečné možnosti financování plánu, které spočívají ve fondech 
politiky soudržnosti.

Jako další vystoupil zástupce portugalského předsednictví João Lança, poradce pro zdraví 
a regionální záležitosti na Stálém zastoupení Portugalska, který nastínil politický rozměr, 
přičemž poznamenal, že střediskem zájmu programu předsednictví byla pandemie.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci: 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES). 

5. Legislativní pravomoci Unie v oblasti opatření zaměřených na boj proti rakovině – 
výměna názorů s právními službami Parlamentu a Komisí

Výbor uspořádal výměnu názorů s právní službou Parlamentu a řadou zástupců Komise v 
otázce toho, zda EU plně využívá svých legislativních pravomocí v boji proti rakovině a 
zda by mohly být přijaty další právní předpisy (a případně na jakém právním základě) s 
cílem vytvořit ambiciózní plán boje proti rakovině. V této věci se vyjádřil vedoucí oddělení 
právních služeb EP Luca Visaggio, a to na základě zprávy, kterou vypracoval sekretariát 
výboru BECA spolu s právní službou a tematickou sekcí. Vedoucí pracovní skupiny pro 
boj proti rakovině v GŘ SANTE Matthias Schuppe se rovněž ujal slova a poskytl informace 
mimo jiné o plánových legislativních opatřeních, která mají být součástí Evropského plánu 
boje proti rakovině. Schůzi sledovali také další zástupci Komise z GŘ SANTE, GROW, 
ENER, TAXUD, FISMA, EMPL a ENV, aby mohli zodpovědět dotazy spadající do jejich 
působnosti.

Dotazy vznesli tito poslanci: 
Peter Liese (PPE, DE), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES), Deirdre Clune (PPE, IE), Tomislav Sokol (PPE, HR).
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Výše uvedení zástupci Komise zodpověděli vznesené dotazy. Na otázku ohledně léčiv dále 
odpověděl zástupce Komise Anthony Rodiadis, referent pro farmaceutickou strategii z GŘ 
SANTE. 

6.  Výměna názorů se zúčastněnými stranami ohledně souhrnné zprávy o veřejné 
konzultaci nazvané „Dopad pandemie onemocnění COVID-19 na prevenci 
nádorových onemocnění, poskytování zdravotnických služeb, onkologické pacienty a 
výzkum: zkušenosti získané na základě krize v oblasti veřejného zdraví“

Předseda představil souhrnnou zprávu výboru BECA o veřejné konzultaci týkající se 
dopadu koronavirové pandemie na léčbu rakoviny. Veřejná konzultace dala prostor k 
vyjádření aktérům z onkologické komunity a organizacím z oblasti veřejného zdraví z celé 
Evropy a zúčastnilo se jí přes 360 organizací. Po předsedovi se slova ujali zástupci tří 
organizací, které přispěly k průzkumu výboru BECA, aby vyjádřili své připomínky a 
doporučení: spolupředsedové zvláštní sítě pro dopad onemocnění COVID-19 na rakovinu 
Mark Lawler a Mirjam Crulová; předsedkyně Evropské onkologické společnosti (ESMO) 
Solange Petersová; výkonná ředitelka Evropského sdružení pro veřejné zdraví (EUPHA) 
Dineke Zeegers Pagetová.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Tudor Ciuhodaru (S&D, RO), Angelo Ciocca (ID, IT), Bronis 
Ropé (Verts/ALE, LT), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES).

Zpravodajka výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) se ujala slova a 
vyzvala k vytvoření evropské strategie pro prevenci a zvládání všech chronických 
onemocnění, která bude založena na zkušenostech z Evropského plánu boje proti rakovině, 
a zdůraznila, že je zapotřebí přijmout evropský přístup k řešení nedostatku pracovníků ve 
zdravotnictví.

V závěru schůze předseda zdůraznil, že je třeba motivovat členské státy a pomáhat jim při 
vytváření odolných systémů zdravotní péče s cílem čelit problémům v oblasti veřejného 
zdraví, jako je současná pandemie.

Schůze skončila ve 12:03.

7. Datum a místo konání příští schůze

27. května 2021, 13:45–18:15
Brusel
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