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Evropský parlament
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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)0909_01

ZÁPIS
ze schůze konané dne 9. září 2021 od 13:15 do 15:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena ve čtvrtek 9. září 2021 ve 13:15 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0909_01

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda nejprve připomněl členům výboru lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů 
k návrhu zprávy, která byla stanovena na 14. září 2021 ve 14:00.  

Poté je informoval o tom, že výbor BECA v pondělí 27. září 2021, tj. jeden rok po zřízení 
tohoto výboru, pořádá „meziparlamentní setkání výborů“ za účasti zástupců 
vnitrostátních parlamentů ze všech 27 členských států. Virtuální schůze se bude konat 
pod názvem „Zvrácení trendu v boji proti rakovině: pohled vnitrostátních parlamentů na 
evropský plán boje proti rakovině“. 

Předseda rovněž poukázal na to, že září je měsícem zvyšování informovanosti o dětské 
rakovině s cílem zvýšit podporu, financování a informovanost, pokud jde o nádorová 
onemocnění u dětí a o dopad na pacienty a jejich rodiny. Poukázal na to, že návrh zprávy 
výboru BECA vyzývá k přijetí ambiciózních opatření pro boj proti rakovině u dětí. 

Závěrem předseda upozornil na zprávu na téma „Dopad technologií 5G na lidské 
zdraví“, která byla zveřejněna v červenci 2021 na žádost panelu Evropského parlamentu 
pro budoucnost vědy a technologie (STOA), v níž se uvádí, že účelem zprávy je 
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zhodnotit současné poznatky o účincích technologií 5G na lidské zdraví, zejména pak 
současný stav znalostí o karcinogenních a reprodukčních/vývojových rizicích 
souvisejících s 5G.

3. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:

 27. května 2021 PV – PE693.638v02-00
 16. června 2021 PV – PE694.951v01-00
 1. července 2021 PV – PE695.178v01-00
 15. července 2021 PV – PE696.322v01-00

Zápis byl schválen.

4. Vytvoření evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví: výměna dat 
a digitalizace při předcházení rakovině a její léčbě

Pokud jde o dva další body pořadu jednání, uspořádal výbor BECA výměnu názorů se 
zástupci Komise o vytvoření evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví a 
o strategii pro udržitelnost chemických látek, což jsou dva dokumenty týkající se 
evropského plánu boje proti rakovině s přímým dopadem na léčbu rakoviny a výzkum.

Téma evropského prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví (EHDS) uvedly Ioana-
Maria Gligorová, vedoucí oddělení pro digitální zdraví a evropské referenční sítě (GŘ 
SANTE), a Ceri Thompsonová, zástupkyně vedoucího oddělení pro elektronické 
zdravotnictví, dobré životní podmínky a stárnutí (CNECT). Informovaly o tom, že 
Komise v současné době provádí u EHDS posouzení dopadů, a očekávají, že legislativní 
návrh Komise předloží začátkem roku 2022. EHDS bude začleněn do stávajícího 
regulačního rámce EU, který zahrnuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů, 
směrnici o přeshraniční zdravotní péči, akt o správě dat a nařízení o umělé inteligenci.  
Jeho cílem je usnadnit včasnou a zjednodušenou výměnu zdravotních údajů a přístup 
k nim, a to jak pro primární účely poskytování vysoce kvalitní a bezpečné zdravotní péče, 
tak pro sekundární využití s cílem usnadnit výzkum a inovace a tvorbu politik založenou 
na datech. 

V průběhu výměny názorů vystoupili: Loucas Fourlas (PPE, CY), Alessandra Moretti 
(S&D, IT), Ivars Ijabs (Renew, LV), Tilly Metz (Verts/ALE, LU), Joanna Kopcińska 
(ECR, PL), Liudas Mažylis (PPE, LT), Cyrus Engerer (S&D, MA), Margarita de la Pisa 
Carrión (ECR, ES), Giorgos Georgiou (The Left, CY), Christian Sagartz (PPE, OS), 
Tomislav Sokol (PPE, HR), Romana Jerković (S&D, HR), Alexis Georgoulis (The Left, 
EL).

Dále vystoupila zpravodajka výboru BECA Véronique Trillet-Lenoirová, která závěrem 
zdůraznila význam spolehlivých, vysoce kvalitních a interoperabilních údajů při všech 
fázích léčby rakoviny a zároveň i ochranu důvěrnosti. Rozvedla, že její návrh zprávy 
proto navrhuje zřízení evropského cloudu pro boj proti rakovině, který by byl provozován 
Evropským institutem pro boj proti rakovině a který by shromažďoval a analyzoval 
anonymizované lékařské a biologické údaje. Vyjádřila obavy ohledně výzev spojených 
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v této souvislosti zdůraznila význam 
anonymizovaných údajů o pacientech.
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5. Pokrok při provádění strategie pro udržitelnost chemických látek (COM(2020) 667) 
v souvislosti s prevencí rakoviny

Diskuze na toto téma byla zahájena prezentací Kestutise Sadauskase, ředitele pro oběhové 
hospodářství a ekologický růst, GŘ ENV, Komise. Při svém vystoupení se zaměřil na 
souvislost mezi strategií pro udržitelnost v oblasti chemických látek a evropským plánem 
boje proti rakovině a zdůraznil tři směry činnosti: a) zvýšení ochrany tím, že se zakročí 
proti používání nejškodlivějších chemických látek, včetně karcinogenů a endokrinních 
disruptorů, ve spotřebním zboží; b) zpřísnění požadavků na informace o karcinogenitě 
látek a o souvisejících rizicích; c) revize právních předpisů o ochraně pracovníků, 
konkrétně směrnice o karcinogenech a mutagenech.

V rámci následující výměny názorů vznesli dotazy tito poslanci: Cindy Franssen (PPE, 
BE), Alessandra Moretti (S&D, IT), Nicolae Ștefănuță (Renew, RO), Manuela Ripa 
(Verts/ALE, DE), Pietro Fiocchi (ECR, IT), Deirdre Clune (PPE, IE), Romana Jerković 
(S&D, HR), Bronis Ropė (Verts/ALE, LT). 

Dále vystoupila zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová, která vyjádřila podporu 
strategii v oblasti chemických látek a připojila se k výhradám poslanců. Konkrétně 
zdůraznila, že je třeba lépe chránit nejzranitelnější skupiny, vyvinout vhodné náhradní 
materiály, vyhodnotit „koktejlový“ efekt chemických látek a bojovat proti 
dezinformacím. Vyzvala k vypracování globální strategie týkající se azbestu a jeho 
odstranění a k zefektivnění opatření v oblasti ochrany zdraví při práci, zejména pro 
zdravotnické pracovníky.

Předseda ve svých závěrečných poznámkách zdůraznil význam výměny zdravotních 
údajů a strategie pro udržitelnost chemických látek a zdůraznil, že tyto otázky by 
v žádném případě neměly být upozaděny.

Schůze skončila v 15:15.

6. Datum a místo konání příští schůze

27. září 2021, 09:00–12:00
Brusel
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