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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)0616_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 16. června 2021 od 9:00 do 12:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve středu 16. června 2021 v 9:00 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0616_1

Pořad jednání byl přijat.

2. Schválení zápisu ze schůze konané dne

15. dubna 2021 PE691.422v01-00

Zápis byl schválen.

3. Sdělení předsedy

Ve svých úvodních poznámkách k hlavnímu tématu schůze předseda vysvětlil, že 
vnitrostátní programy kontroly nádorových onemocnění jsou programy veřejného zdraví, 
které poskytují rámec pro tvorbu politiky v oblasti kontroly nádorových onemocnění 
s ohledem na to, že WHO označila tyto programy za nejvhodnější mechanismus pro 
využití stávajících znalostí, který by mohl zachránit miliony životů. Předseda však 
poukázal na to, že vnitrostátní struktury pro boj proti rakovině v Evropě jsou velmi 
různorodé vzhledem ke specifickým demografickým, ekonomickým, politickým, 
právním a regulačním, epidemiologickým, sociodemografickým, ekologickým 
a technologickým podmínkám.
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4. Výměna názorů se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Evropskou komisí 
a členskými státy o vnitrostátních programech kontroly nádorových onemocnění

Schůzi tvořily tři panely:

První panel se zaměřil na rámec WHO pro kontrolu nádorových onemocnění, úlohu 
vnitrostátních programů kontroly nádorových onemocnění při kontrole rakoviny, na 
trendy ve všech zemích evropského regionu WHO a na podporu ze strany WHO, jakož 
i na společná opatření EU v oblasti kontroly nádorových onemocnění. Vystoupili dva 
odborníci: Dr. Marilys Anne Corbexová, vedoucí technická pracovnice, regionální 
kancelář WHO pro Evropu a profesor Tit Albreht, vedoucí výzkumný pracovník v oblasti 
zdravotnických služeb a systémů zdravotní péče na Národním institutu veřejného zdraví 
ve Slovinsku a koordinátor společných opatření v oblasti politiky boje proti rakovině 
v EU.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci: 
Loucas Fourlas (PPE, CY), Alessandra Moretti (S&D, IT), Margarita de la Pisa Carrión 
(ECR, ES), Kateřina Konečná (The Left, CZ), Chiara Gemma (NI, IT), Deirdre Clune 
(PPE, IE), Sara Cerdas (S&D, PT), Tomislav Sokol (PPE, HR), Nicolás González Casares 
(S&D, ES).

Druhý panel zahrnoval odborníky z různých vnitrostátních institutů pro výzkum 
nádorových onemocnění. Zúčastněné členské státy představovaly rozdíly, pokud jde 
o organizaci systémů zdravotní péče, rozpočet na zdravotnictví/ léčbu rakoviny, pokrok 
při vytváření a provádění jejich vnitrostátních programů kontroly nádorových 
onemocnění, výskyt rakoviny a úmrtnost na rakovinu. Vystoupili tito zástupci čtyř 
členských států: Dr. Thomas Dubois, vedoucí oddělení pro evropské a mezinárodní 
záležitosti francouzského Národního institutu pro výzkum rakoviny; Dr. Marc Van 
den Bulcke, vedoucí oddělení centra pro výzkum rakoviny Sciensano, belgický Národní 
institut veřejného zdraví; profesor Csaba Polgár, generální ředitel maďarského 
Národního onkologického ústavu; a Dr. Ondřej Májek, vedoucí odboru mezinárodních 
záležitostí, vědecký vedoucí Národního screeningového centra, Ústav zdravotnických 
informací a statistiky České republiky.

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci: 
Cindy Franssen (PPE, BE), Joëlle Mélin (ID, FR), Bronis Ropė (Verts/ALE, LT).

Ve třetím panelu poslanci vyslechli zástupce GŘ SANTE Evropské komise Matthiase 
Schuppeho, který informoval o vzájemném působení vnitrostátních programů kontroly 
nádorových onemocnění a evropského plánu boje proti rakovině (EBCP), o komplexním 
financování EBCP a úsilí členských států a o součinnosti mezi různými oblastmi politiky 
EU na podporu boje proti rakovině. 

Následoval blok otázek a odpovědí, při němž vznesli dotazy tito poslanci: 
Ewa Kopacz (PPE, PL), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), Stefania Zambelli (ID, IT), 
Peter Liese (PPE, DE), Cirus Engerer (S&D, MA), Deirdre Clune (PPE, IE).

Zpravodajka zvláštního výboru pro boj proti rakovině (BECA) Véronique Trillet-
Lenoirová (Renew, FR) ve svém shrnutí vyzvala k vytvoření kvalitní příručky 
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vnitrostátních programů kontroly nádorových onemocnění pro členské státy, pokud jde 
o vypracování a aktualizaci jejich národních plánů, a k většímu důrazu na provádění, 
přičemž zdůraznila potřebu dostatečného a udržitelného financování.

Na závěr schůze předseda zdůraznil význam přeshraniční spolupráce a možnost, aby se 
členské státy navzájem poučily ze svých zkušeností.
Schůze skončila v 11:25

5. Datum a místo konání příští schůze

1. července 2021, 13:45–18:15
Brusel
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