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ПРОТОКОЛ
Заседание от 27 май 2021 г., 13.45 – 18.15 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в четвъртък, 27 май 2021 г., в 13.45 ч., под 
председателството на Бартош Арлукович (председател).

1. Приемане на дневния ред BECA_OJ(2021)0527_1

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Председателят на специалната комисия за борба с рака (BECA), Бартош 
Арлукович (PPE, Полша), отбеляза Европейската седмица за борба с рака, 
ежегодна кампания, която се провежда от 25 до 31 май 2021 г. Той изрази 
подкрепата си за инициативата, като изтъкна значението на обсъждането на 
проблемите и възможните решения, свързани с онкологичните заболявания.

3. Публично изслушване – „Отключване на потенциала на изкуствения интелект 
за научните изследвания и грижите за болните от рак“ 

Изслушването беше организирано съвместно със специалната комисия по 
въпросите на изкуствения интелект в цифровата ера (AIDA). 

Председателят обясни, че изслушването ще разгледа по-конкретно използването 
на изкуствения интелект за научните изследвания и грижите за болните от рак и 
за персонализираната медицина за борба с онкологичните заболявания, както и 
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въпроси, свързани с обработката на здравни данни и гарантиране на 
поверителността на данните на пациентите.

Председателят на комисията AIDA, Драгош Тудораке (Renew, Румъния), направи 
встъпителни бележки и подчерта, че изкуственият интелект е многообещаващ за 
намирането на нови начини за борба с рака, както и че с оглед на неотдавнашното 
приемане на европейския план за борба с рака и предложението на Комисията за 
регламент относно изкуствения интелект, дискусията е съвсем навременна. 

Изслушването се състоя от четири части: първо, относно опита с изкуствен 
интелект в областта на образната диагностика, откриването и диагностицирането 
на рак; второ, относно опита с изкуствен интелект в областта на хирургичните 
интервенции и лечението на рак; трето, относно ролята на изкуствения интелект за 
персонализираната медицина в областта на научните изследвания и грижите за 
болните от рак; и четвърто, относно изкуствения интелект и информационните 
масиви в областта на грижите за болните от рак, с фокус върху разработката на 
технически, организационни и етични стандарти. 

Първа дискусионна група: „Въздействие на място: опитът с изкуствен 
интелект в областта на образната диагностика, откриването и 
диагностицирането на рак“

Думата взеха двама оратори експерти: Професор Ампаро Алонсо-Бетансос обясни, 
че технологиите и цифровизацията са се превърнали в неотменима част от 
медицината и че изкуственият интелект може да допринесе за превенцията, 
диагностицирането и лечението на заболявания, но също и за разработката на нови 
лекарства и подобряването на качеството на живот на пациентите по много по-
ефективен начин. Професор Реджина Бетс-Тан изтъкна, че сферата на грижите за 
болните от рак бележи напредък в няколко области, например скрининг, 
използване на минимално инвазивно лечение, прецизна медицина, както и 
нараснало използване на образна диагностика, като акцентира върху няколко 
препоръки за мерки, които да се предприемат на равнището на ЕС.

По време на последвалата първа сесия от въпроси и отговори следните членове на 
ЕП взеха думата, за да зададат въпроси: 
Карло Реслер (AIDA) (PPE, Хърватия), Романа Йеркович (S&D, Хърватия), 
Николае Щефънуца (Renew, Румъния), Алесандра Басо (AIDA) (ID, Италия), 
Пиерникола Педичини (Verts/ALE, Италия), Йоана Копчинска (ECR, Полша), 
Катержина Конечна (The Left, Чехия), Томислав Сокол (PPE, Хърватия), Николас 
Гонсалес Касарес (S&D, Испания), Маргарита де ла Писа Карион (ECR, Испания), 
Йоргос Георгиу (The Left, Кипър).

Втора дискусионна група: Въздействие на място: опитът с изкуствен интелект 
в областта на хирургичните интервенции и лечението на рак

Думата взеха двама оратори експерти: Професор Доменико Д’Уго посочи, че 
изкуственият интелект вече присъства през целия път, който изминава пациентът – 
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от ранното откриване до диагностицирането и лечението, като подчерта, че 
разработката на приложения на изкуствения интелект за здравни грижи не следва 
да бъде насочена към пазара, а към пациентите. Д-р Емилио Алба Конехо постави 
акцент върху обработката на естествения език, чиято цел е описанието на полезни 
параметри в клиничната практика, като разясни, че съвременната прецизна 
медицина разчита на различни „-омика“ технологии (например геномика, 
транскриптомика и протеомика) за персонализирането на диагностиката, 
прогнозирането и лечението на пациенти с онкологични заболявания.

По време на последвалата сесия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: 
Мариа Мануел Лейтан Маркеш (AIDA) (S&D, Португалия), Свеня Хан (AIDA) 
(Renew, Германия), Маргарита де ла Писа Карион (ECR, Испания).

Представителят на Комисията Янос Толиас заяви, че през последните пет години 
са били одобрени 220 медицински изделия, базирани на изкуствен интелект, като 
посочи проблемите, свързани с надеждността, стабилността, етиката и 
прозрачността на тези системи с изкуствен интелект. 

Докладчикът на комисията BECA, Вероник Трийе-Льоноар (Renew, Франция), взе 
думата, за да завърши първата част на изслушването, като обобщи как изкуственият 
интелект може да бъде от полза в борбата срещу рака, като същевременно посочи 
пречките, които все още стоят пред тези иновации. Тя заключи, че лекарите ще 
трябва да се развиват в практиката си, но че алгоритмите няма да ги заменят. 

Трета дискусионна група: Към персонализирана медицина: изкуственият 
интелект в областта на научните изследвания и грижите при ракови 
заболявания

Думата взеха двама оратори експерти: Д-р Артур Ковалик обясни необходимостта 
от електронно здравно досие, в което да се събират „информационни масиви“, и 
изтъкна, че без такова досие данните ще продължат да бъдат загубени за ЕС. Д-р 
Женвиев Алмузни обясни, че достъпът до информация въз основа на 
информационни масиви съществено променя клиничната практика и че 
изкуственият интелект допринася за добиване на представа за механизмите на 
заболяването и разработката на прогнозни модели, които в крайна сметка да 
помогнат при взимането на клинични решения. 

По време на последвалата сесия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: 
Петер Лизе (PPE, Германия), Иварс Иябс (Renew, Латвия), Жоел Мeлен (ID, 
Франция), Бронис Ропе (Verts/ALE, Литва), Киара Джема (NI, Италия), Дирдре 
Клун (PPE, Ирландия), Адам Ярубас (PPE, Полша).

Представителят на Комисията Габриеле Мацини обърна внимание на 
неотдавнашния пакет от мерки за изкуствения интелект, приет от Комисията на 21 
април 2021 г., с цел Европа да се превърне в глобален център за надежден изкуствен 
интелект, включително предложение за регламент, който да съдържа 



PE693.638v01-00 4/8 PV\1235816EN.docx

EN

хармонизирани правила относно изкуствения интелект, които, когато става въпрос 
за сектора на здравеопазването, ще се прилагат заедно със съществуващия 
Регламент за медицинските изделия.

Четвърта дискусионна група: изкуственият интелект и информационните 
масиви в областта на грижите за болните от рак: разработка на технически, 
организационни и етични стандарти

Думата взеха двама оратори експерти: Д-р Хосе М. Фернандес изтъкна значението 
на обширните и висококачествени набори от данни, като също разясни значението 
на тълкуваемостта на данните и подчерта необходимостта от тяхното 
хармонизиране. 
Йелена Малинина илюстрира употребата на изкуствения интелект в областта на 
научните изследвания на онкологичните заболявания и през целия процес на 
борбата с рака, като посочи настоящите правни пропуски и изтъкна значението на 
новите регламенти на ЕС за медицинските изделия и изделията за инвитро 
диагностика.

По време на последвалата сесия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: 
Алесандра Морети (S&D, Италия), Сусана Солис Перес (AIDA) (Renew, Испания), 
Ким Ван Спарентак (AIDA) (Verts/ALE, Нидерландия).

След това двама представители на Комисията взеха думата: 
Уве Лангфелд подчерта, че Общият регламент относно защитата на данните е 
устойчива, но и гъвкава рамка, и посочи, че Комисията е представила първия 
доклад за оценка миналото лято, като е призовала органите за защита на данните 
да предоставят насоки, които в момента са в процес на подготовка. 
Ендер Елустондо акцентира основно върху развитието на европейското 
пространство на здравни данни и законодателното предложение, което се подготвя, 
като същевременно обясни, че пространството на данни ще допринесе за 
трансграничната употреба на здравни данни и за напредъка на цифровия единен 
пазар в областта на здравеопазването. 

В заключение на изслушването председателят подчерта, че прецизното и бързо 
диагностициране е основен фактор за спечелване на борбата с рака, както и че 
изкуственият интелект може да допринесе за по-ефективното спасяване на човешки 
животи; поради това подкрепата за научните изследвания в тази област е от 
ключово значение. 

Заседанието беше закрито в 17.40 ч.

4. Дата и място на следващото заседание

16 юни 2021 г., 9.00 – 12.00 ч.
Брюксел
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