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Az ülést 2021. május 10-én, hétfőn, 9.00-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0510_1

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök bejelenti az ülésen megvitatandó három napirendi pontot: 1) A rák elleni 
küzdelemre irányuló európai terv finanszírozása; 2) Az Unió jogalkotási hatáskörei a 
rákellenes politikák terén; és 3) A BECA nyilvános konzultációról szóló összefoglaló 
jelentése a Covid19-világjárvány rákkezelésre gyakorolt hatásáról. Ezt követően néhány 
bevezető megjegyzést tesz a harmadik napirendi ponttal kapcsolatban, annak fontossága 
miatt; nevezetesen hangsúlyozza, hogy ki kell dolgozni olyan mechanizmusokat, amelyek 
biztosítják, hogy ha egy világjárvány visszatér, olyan kórházi hálózat létezzen, amely 
védett a külső tényezőktől, például a vírusoktól, hogy a világjárvány ne zavarja meg olyan 
betegségek kezelését, mint a rák, amely – mint mondta – a jelenlegi világjárványhoz 
hasonló „globális civilizációs kihívás”. 

3. A következő ülés jegyzőkönyvének elfogadása:

2021. március 18. PE691.137v01-00

A jegyzőkönyveket elfogadják.



PE692.836v01-00 2/8 PV\1231594HU.docx

HU

4. A rák elleni küzdelemre irányuló európai terv finanszírozása – Eszmecsere a 
Tanáccsal és az Európai Bizottsággal

Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság igazgatója, John Ryan először 
azért szólal fel, hogy ismertesse a rák elleni küzdelemre irányuló európai terv 
finanszírozását az „EU az egészségért” programon keresztül, amely a 2021–2027 közötti 
időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program. Őt Patrick Child, a Kutatási és 
Innovációs Főigazgatóság (RTD)  főigazgató-helyettese követi, aki ismerteti a Horizont 
Európa program keretében tervezett rákellenes küldetést. A fenti programok a terv 
finanszírozásának fő forrásai 1,25 milliárd EUR, illetve 2 milliárd EUR összeggel. A terv 
teljes költségvetése – beleértve az olyan további eszközöket is, mint az Erasmus+ és a 
Digitális Európa program – 4 milliárd EUR.

A következő képviselők tesznek fel kérdéseket a két felszólalónak a kérdések és válaszok 
első köre során:
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).

Maria-Anna Paraskeva és Dora Krumova, a Foglalkoztatási és Szociális Főigazgatóság és 
a Regionális Politikai Főigazgatóság képviselői szólalnak fel, hogy a kohéziós politikai 
alapokon keresztül biztosított, további finanszírozási lehetőségeket mutassanak be a tervet 
illetően.

A következő felszólaló João Lança, a portugál elnökség képviselője, Portugália állandó 
képviseletének egészségügyi és regionális ügyekkel foglalkozó tanácsadója, aki vázolja a 
politikai dimenziót, miközben megjegyzi, hogy a világjárvány az elnökségi napirend élén 
volt.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES). 

5. Az Unió jogalkotási hatáskörei a rákellenes küzdelemet célzó politikák terén – 
Eszmecsere a Parlament és a Bizottság jogi szolgálataival

A bizottság eszmecserét folytat az EP Jogi Szolgálatával és a Bizottság több képviselőjével 
arról, hogy az EU teljes mértékben kihasználja-e a rák elleni küzdelemre vonatkozó 
jogalkotási hatásköreit, és hogy el lehetne-e fogadni további jogszabályokat (és ha igen, 
milyen jogalappal) egy ambiciózus rákellenes menetrend megvalósítása érdekében. A 
kérdést Luca Visaggio, az EP Jogi Szolgálatának osztályvezetője válaszolja meg a BECA 
titkársága által a Jogi Szolgálattal és a Tematikus Főosztállyal együttműködésben készített 
feljegyzés alapján. Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság rákellenes 
munkacsoportjának vezetője, Matthias Schuppe szintén felszólal, áttekintést nyújtva 
többek között az európai rákellenes tervben szereplő, tervezett jogalkotási intézkedésekről. 
Az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság, a Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- 
és Kkv-politikai Főigazgatóság, az Energiaügyi Főigazgatóság, az Adóügyi és Vámuniós 
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Főigazgatóság, a Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió 
Főigazgatósága, a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás 
Főigazgatósága és a Környezetvédelmi Főigazgatóság egyéb bizottsági képviselői 
figyelemmel kísérik az ülést, hogy megválaszolhassák a hatáskörükbe tartozó kérdéseket.

A következő képviselők tesznek fel kérdéseket: 
Peter Liese (PPE, DE), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES), Deirdre Clune (PPE, IE), Tomislav Sokol (PPE, HR).

A Bizottság fenti képviselői válaszolnak a kérdésekre; a Bizottság egy további képviselője, 
Anthony Rodiadis, az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság 
gyógyszerstratégiáért felelős szakreferense is felszólal, hogy válaszoljon egy 
gyógyszerekkel kapcsolatos kérdésre. 

6.  Eszmecsere az érdekelt felekkel a nyilvános konzultáció összefoglaló jelentéséről: „A 
Covid19-világjárvány rákmegelőzésre, egészségügyi szolgáltatásokra, rákbetegekre 
és kutatásra gyakorolt hatása: a közegészségügyi válság tanulságai”

Az elnök ismerteti a BECA bizottság által a Covid19-világjárvány rákkezelésre gyakorolt 
hatásáról tartott nyilvános konzultáció összefoglaló jelentését. A nyilvános konzultáció 
során a rák problémájával foglalkozó európai közösség és közegészségügyi szervezetek 
érdekelt felei szólaltak fel, több mint 360 szervezet képviseletében. Az elnök után a BECA-
felmérésben részt vevő három szervezet képviselői szólalnak fel, hogy megosszák 
megfigyeléseiket és javaslataikat: az Európai Rákellenes Szervezet a Covid19 rákra 
gyakorolt hatásával foglalkozó különleges hálózatának társelnökei, Mark Lawler és 
Mirjam Crul; az Európai Orvosi Onkológiai Társaság (ESMO) elnöke, Solange Peters; az 
Európai Népegészségügyi Szövetség (EUPHA) ügyvezető igazgatója, Dineke Zeegers 
Paget.

A kérdések és válaszok ezt követő köre során a következő képviselők tesznek fel 
kérdéseket: 
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).

A BECA előadója, Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR) felszólal, és az összes krónikus 
betegség megelőzésére és kezelésére irányuló európai stratégia kidolgozását kéri az 
európai rákellenes tervvel kapcsolatos tapasztalatok alapján, és hangsúlyozza, hogy 
európai megközelítésre van szükség az egészségügyben kialakult munkaerőhiány 
kezeléséhez.

Záró megjegyzéseiben az elnök hangsúlyozza, hogy motiválni és segíteni kell a 
tagállamokat abban, hogy ellenállóképes egészségügyi rendszereket építsenek ki az olyan 
közegészségügyi kihívások kezeléséhez, mint amilyen például a világjárvány.

Az ülést 12.03-kor berekesztik.
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7. A következő ülés időpontja és helye

2021. május 27., 13.45–18.15
Brüsszel
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