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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV0715_01

ZÁPIS
ze schůze konané dne 15. července 2021 od 9:00 do 12:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 15. července 2021 v 9:00 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ0715_01

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda zdůraznil význam schůze, která byla plně věnována první diskusi ve výboru 
o návrhu zprávy výboru BECA, kterou připravila zpravodajka Véronique Trillet-
Lenoirová (Renew, FR). Nastínil hlavní prvky a cíle práce výboru během první fáze 
(tzv. „fáze reflexe“), která byla využita ke shromáždění co největšího množství informací 
a odborných znalostí na základě deseti slyšení a četných výměn názorů. Dále vysvětlil, 
že předložení návrhu zprávy na této schůzi znamená začátek „fáze hodnocení“, která bude 
věnována projednání návrhu zprávy, předložení pozměňovacích návrhů, posouzení 
pozměňovacích návrhů na dvou zvláštních schůzích věnovaných zprávě výboru BECA 
a práci na kompromisních pozměňovacích návrzích před hlasováním dne 6. prosince. 
Připomněl, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 14. září ve 14:00. 

Předseda rovněž informoval poslance, že na své schůzi dne 27. září uspořádá zvláštní 
výbor pro boj proti rakovině (BECA) „schůzi meziparlamentního výboru“ za účasti 
zástupců vnitrostátních parlamentů ze všech 27 členských států; schůze se bude konat pod 
názvem “Zvrácení trendu proti rakovině: pohled národních parlamentů na evropský plán 



PE696.322v01-00 2/7 PV\1237089CS.docx

CS

boje proti rakovině“ a byl schválen Konferencí předsedů. 

3. Návrh zprávy výboru BECA o posilování Evropy v boji proti rakovině – směrem 
ke komplexní a koordinované strategii

BECA/9/04494
2020/2267(INI)

Zpravodaj(ka):
Véronique Trillet-Lenoir (Renew) PR – PE693.752v01-00

DT – PE660.088v01-00
Příslušný výbor:

BECA
 projednání návrhu zprávy
 lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 14. září 2021, 14:00

Jediným bodem na pořadu jednání bylo projednání návrhu zprávy výboru, který 
předložila zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR).

Zpravodajka podrobně představila svůj návrh zprávy. Mimo jiné kladla velký důraz na 
primární prevenci, zejména na vytvoření nekuřácké generace, a vyzvala ke sladění cílů 
a metod screeningu rakoviny. Navrhla zřídit alespoň jedno komplexní středisko pro boj 
proti rakovině v každém členském státě, zřídit virtuální Evropský institut pro boj proti 
rakovině a usnadnit přístup k přeshraniční péči v oblasti potírání rakoviny. V zájmu 
posílení rovného přístupu k cenově dostupným protinádorovým léčivým přípravkům se 
vyslovila pro společné hodnocení, společná jednání a společný nákup protinádorových 
léčivých přípravků a uvítala uplatňování hodnocení zdravotnických technologií na léčbu 
rakoviny. Klíčovým bodem její prezentace byla rovněž podpora pacientů s rakovinou, 
jejich rodin a pečovatelů, kvalita života pacientů a pozůstalých, přístup k pojištění 
a finančním službám. 

Po předložení návrhu zprávy proběhla výměna názorů. Jako stínoví zpravodajové 
vystoupili následující poslanci: Peter Liese (PPE, DE), Nicolás González Casares (S&D, 
ES), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Joëlle Mélin (ID, FR), Pietro Fiocchi (ECR, IT), 
Giorgos Georgiou (The Left, CY).

V následujících kolech otázek a odpovědí se slova ujali mj. tito poslanci:
Cindy Franssen (PPE, BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, 
RO), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Joanna Kopcińska (ECR, PL), Nathalie Colin-
Oesterlé (PPE, FR), Sara Cerdas (S&D, PT), Bronis Ropė (Verts/ALE, LT), Margarita de 
la Pisa Carrión (ECR, ES), João Pimenta Lopes (The Left, PT), Ewa Kopacz (PPE, PL), 
Maria Arena (S&D, FR), Deirdre Clune (PPE, IE), Johann Danielson (S&D, SV), Antoni 
Comín i Oliveres (NI, ES), Tomislav Sokol (PPE, HR), Cyrus Engerer (S&D, MA), Jutta 
Paulus (Verts/ALE, DE), Romana Jerković (S&D, HR).

Zpravodajka se ve všech třech kolech ujala slova a odpověděla na všechny připomínky 
a dotazy poslanců.
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Dalším řečníkem byl ředitel John Ryan z GŘ SANTE. Mimo jiné vysvětlil, že Komise 
zřídila několik konzultačních skupin s členskými státy a zúčastněnými stranami, jakož i 
s útvary a agenturami Komise. Informoval výbor, že prováděcí harmonogram pro 
evropský plán boje proti rakovině se připravuje, zatímco pracovní program EU4Health 
na rok 2021 již byl přijat a byly předloženy první výzvy.

Předseda ve svých závěrečných poznámkách zdůraznil, že ačkoli je oblast zdraví 
v kompetenci členských států, musí EU usilovat o odstranění překážek, které brání 
prevenci a léčbě rakoviny. 

Schůze skončila v 11:45

4. Datum a místo konání příští schůze

9. září 2021, 13:15–15:45
Brusel
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