
PV\1235816CS.docx PE693.638v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

Evropský parlament
2019-2024

Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)0527_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 27. května 2021 od 13:45 do 18:15

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 27. května 2021 ve 13:45 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0527_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda zvláštního výboru BECA Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) informoval 
o každoroční kampani Evropského týdne proti rakovině, která probíhá od 25. do 31. 
května 2021. Vyjádřil podporu této iniciativě a zdůraznil, že je důležité diskutovat 
o problémech a možných řešeních souvisejících s rakovinou.

3. Veřejné slyšení – „Uvolnění potenciálu umělé inteligence v oblasti onkologického 
výzkumu a péče“  

Slyšení bylo uspořádáno ve spolupráci se zvláštním výborem pro umělou inteligenci 
v digitálním věku (AIDA). 

Předseda uvedl, že slyšení se bude zabývat zejména využíváním umělé inteligence 
v oblasti onkologického výzkumu a péče a v personalizované léčbě nádorových 
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onemocnění, jakož i otázkami souvisejícími se zpracováním údajů o zdravotním stavu 
a zajištěním ochrany údajů pacientů.

Předseda výboru AIDA Dragoş Tudorache (Renew, RO) ve svém úvodním vystoupení 
zdůraznil potenciál umělé inteligence, pokud jde o nalezení nových způsobů boje proti 
rakovině, a že vzhledem k nedávnému přijetí evropského plánu boje proti rakovině 
a návrh nařízení o umělé inteligenci, který předložila Komise, je diskuse velmi dobře 
načasovaná. 

Slyšení mělo čtyři části: první část se zabývala zkušenostmi s využíváním umělé 
inteligence při zobrazování, zjišťování a diagnostice rakoviny; druhá část se zaměřovala 
na zkušenosti s umělou inteligencí v onkologické chirurgii a léčbě; třetí část se týkala role 
umělé inteligence v personalizované medicíně v oblasti onkologického výzkumu a péče 
a čtvrtá část se zabývala umělou inteligencí a daty velkého objemu v oblasti onkologické 
péče s ohledem na vývoj technických, organizačních a etických norem. 

Panel 1: „Účinky v praxi: zkušenosti s využíváním umělé inteligence při 
zobrazování, zjišťování a diagnostice rakoviny“

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků: Profesorka Amparo Alonso-Betanzosová 
vysvětlila, že technologie a digitalizace se staly nedílnou součástí medicíny a že umělá 
inteligence by mohla urychlit prevenci, diagnostiku a léčbu nemocí, ale také pomoci 
vyvíjet nové léky a zlepšovat kvalitu života pacientů mnohem efektivnějším způsobem. 
Profesorka Regina Beets-Tanová zdůraznila, že onkologická péče se vyvíjí v mnoha 
oblastech, jako je screening, používání minimálně invazivní léčby, precizní medicína 
a zvýšené využívání zobrazovacích metod, a učinila řadu doporučení ohledně opatření, 
která mají být přijata na úrovni EU.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci: 
Karlo Ressler (AIDA) (PPE, HR), Romana Jerković (S&D, HR), Nicolae Ștefănuță 
(Renew, RO), Alessandra Basso (AIDA) (ID, IT), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT), 
Joanna Kopcińska (ECR, PL), Kateřina Konečná (The Left, CS), Tomislav Sokol (PPE, 
HR), Nicolás González Casares (S&D, ES), Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES), 
Giorgos Georgiou (The Left, CY).

Panel 2: Účinky v praxi: zkušenosti s umělou inteligencí v onkologické chirurgii 
a léčbě

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků: Profesor Domenico D’Ugo poukázal na to, že 
umělá inteligence je již přítomna v každé fázi péče o pacienta – od včasného zjištění po 
diagnózu a léčbu –, a zdůraznil, že vývoj aplikací umělé inteligence ve zdravotnictví by 
neměl být zaměřen na trh, ale na pacienta.  Dr. Emilio Alba Conejo se zaměřil na 
zpracování přirozeného jazyka k popisu užitečných parametrů klinické praxe, přičemž 
vysvětlil, že v současné době se precizní medicína při stanovování individuální diagnózy, 
prognózy a při léčbě pacientů s nádorovým onemocněním opírá o různé „omické“ 
technologie (jako je genomika, transkriptomika a proteomika).
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Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Maria Manuel Leitão Marques (AIDA) (S&D, PT), Svenja Hahn (AIDA) (Renew, DE), 
Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES).

Zástupce Komise Yiannos Tolias uvedl, že za posledních pět let bylo schváleno 220 
zdravotnických prostředků založených na umělé inteligenci, přičemž poukázal na 
problémy  týkající se důvěryhodnosti, spolehlivosti, etiky a transparentnosti těchto 
systémů umělé inteligence.  

Zpravodajka zvláštního výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR) se ujala 
slova a uzavřela první část slyšení shrnutím toho, jak může být využívání umělé 
inteligence v boji proti rakovině prospěšné, a zároveň poukázala na překážky, kterým tyto 
inovace stále čelí. Dodala, že lékaři se musí ve své praxi vyvíjet, ale algoritmy nemohou 
nahradit lékaře.   

Panel 3: Směrem k personalizované medicíně: umělá inteligence v oblasti 
onkologického výzkumu a péče

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků: Dr. Artur Kowalik odůvodnil potřebu 
shromažďování dat velkého objemu do elektronického lékařského záznamu (EMR) 
a zdůraznil, že bez podobného registru by se údaje v EU nadále ztrácely.  Dr. Geneviève 
Almouzniová vysvětlila, že přístup k informacím založeným na datech velkého objemu 
výrazně změní způsob provádění klinického výzkumu a že umělá inteligence umožní 
náhled do mechanismů onemocnění a pomůže vyvinout prediktivní modely, které 
případně podpoří klinické rozhodování.  

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Peter Liese (PPE, DE), Ivars Ijabs (Renew, LV), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropé 
(Verts/ALE, LT), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre Clune (PPE, IE), Adam Jarubas (PPE, 
PL).

Zástupce Komise Gabriele Mazzini poukázal na nový balíček opatření v oblasti umělé 
inteligence, který dne 21. dubna 2021 přijala Komise s cílem učinit z Evropy globální 
centrum pro spolehlivou umělou inteligenci, včetně návrhu nařízení o harmonizovaných 
pravidlech pro umělou inteligenci, která budou v oblasti zdravotnictví uplatňována ve 
spojení se stávajícím nařízením o zdravotnických prostředcích.

Panel 4: Umělá inteligence a data velkého objemu v oblasti onkologické péče: vývoj 
technických, organizačních a etických norem

Vystoupili dva řečníci z řad odborníků: Dr. Xosé M. Fernández zdůraznil význam 
komplexních a vysoce kvalitních datových souborů a zároveň význam 
interpretovatelnosti údajů a potřebu harmonizace údajů.  
Jelena Malininová poukázala na používání umělé inteligence ve výzkumu rakoviny 
a celkovém vývoji onkologických onemocnění, upozornila na stávající právní mezery 
a zdůraznila význam nových předpisů EU o zdravotnických prostředcích 
a diagnostických prostředcích in vitro. 
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Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vystoupili tito poslanci: 
Alessandra Moretti (S&D, IT), Susana Solís Pérez (AIDA) (Renew, ES), Kim van 
Sparrentak (AIDA) (Verts/ALE, NE).

Poté se ujali slova dva zástupci Komise: 
Owe Langfeldt zdůraznil, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů je pevným, ale 
pružným rámcem, přičemž poznamenal, že Komise v loni v létě předložila svou první 
hodnotící zprávu a vyzvala orgány pro ochranu údajů, aby poskytly pokyny, které se nyní 
připravují.  
Ander Elustondo se zaměřil především na rozvoj evropského prostoru pro data z oblasti 
veřejného zdraví a připravovaný legislativní návrh, přičemž uvedl, že datový prostor 
přispěje k přeshraničnímu využívání údajů o zdravotním stavu a k rozvoji jednotného 
digitálního trhu v oblasti zdraví. 

Předseda na závěr slyšení zdůraznil, že klíčem k úspěchu v boji proti rakovině je přesná 
a rychlá diagnóza a že umělá inteligence může přispět k účinnější záchraně lidských 
životů,  a proto je podpora výzkumu v této oblasti naprosto zásadní.  

Schůze skončila v 17:40.

4. Datum a místo konání příští schůze

16. června 2021, 9:00–12:00
Brusel
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