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BRÜSSZEL

Az ülést 2021. szeptember 9-én, csütörtökön, 13.15-kor Bartosz Arłukowicz (elnök) 
elnökletével nyitják meg.

1. A napirend elfogadása BECA_OJ(2021)0909_01

A napirendet elfogadják.

2. Az elnök közleményei

Az elnök először emlékezteti a bizottság tagjait a jelentéstervezethez kapcsolódó 
módosítások előterjesztésének határidejére, amely 2021. szeptember 14., 14 óra.  

Ezt követően tájékoztatja őket, hogy a BECA „parlamentközi bizottsági ülést” szervez 
2021. szeptember 27-én, hétfőn, azaz egy évvel a BECA bizottság létrehozását követően, 
a 27 tagállam nemzeti parlamentjeinek képviselőinek részvételével. A virtuális esemény 
címe: „A rák elleni küzdelem: a nemzeti parlamentek véleménye az európai rákellenes 
tervről”. 

Az elnök rámutat arra is, hogy szeptember a gyermekrákkal kapcsolatos tudatosság 
hónapja, amelynek célja, hogy növelje a gyermekkori rákos megbetegedésekkel és a 
betegekre és családjukra gyakorolt hatással összefüggő támogatásokat, finanszírozást és 
figyelemfelkeltést. Rámutat, hogy a BECA jelentéstervezetében ambiciózus 
intézkedésekre szólít fel a gyermekkori rák elleni küzdelem érdekében. 

Végezetül az elnök felhívja a figyelmet az 5G egészségügyi hatásáról szóló jelentésre, 
amelyet az Európai Parlament tudomány és technológia jövőjével foglalkozó 
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testületének (STOA) kérésére 2021 júliusában tettek közzé, kifejtve, hogy a jelentés 
célja az 5G technológiák egészségügyi hatásaival kapcsolatos jelenlegi ismeretek 
felmérése, különös tekintettel az 5G-vel kapcsolatos rákkeltő és reprodukciós/fejlődési 
veszélyekkel kapcsolatos ismeretek jelenlegi állására.

3. A következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása

 2021. május 27. PV – PE693.638v02-00
 2021. június 16. PV – PE694.951v01-00
 2021. július 1. PV – PE695.178v01-00
 2021. július 15. PV – PE696.322v01-00

A jegyzőkönyveket elfogadják.

4. Az európai egészségügyi adattér kialakítása: egészségügyi adatcsere és digitalizáció 
a rákmegelőzésben és -gyógyításban

A BECA bizottság a következő két napirendi pontban eszmecserét folytatott a Bizottság 
képviselőivel az európai egészségügyi adattér létrehozásáról és a vegyi anyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági stratégiáról, két olyan aktáról, amely kapcsolódik az európai 
rákellenes tervhez, és közvetlen hatást gyakorol rákkezelésre és a rákkutatásra.

Az európai egészségügyi adattér (EHDS) témáját Ioana-Maria Gligor, a digitális egészség 
és európai referenciahálózatok (DG SANTE) osztályvezetője és Ceri Thompson, az e-
egészségüggyel, a jólléttel és az öregedéssel foglalkozó osztály (CNECT) osztályvezető-
helyettese ismertette. Kifejtették, hogy a Bizottság jelenleg végzi az európai egészségügyi 
stratégia hatásvizsgálatát, és várhatóan 2022 elején terjeszti elő a jogalkotási javaslatot. 
Az európai egészségügyi stratégia beépül a jelenlegi uniós szabályozási keretbe, amely 
magában foglalja az általános adatvédelmi rendeletet, a határokon átnyúló egészségügyi 
ellátásról szóló irányelvet, az adatkormányzási törvényt és a mesterséges intelligenciáról 
szóló rendeletet.  Célja az egészségügyi adatok időben történő és egyszerűsített 
cseréjének és az azokhoz való hozzáférésnek a megkönnyítése mind a kiváló minőségű 
és biztonságos egészségügyi ellátás elsődleges felhasználása, mind pedig a másodlagos 
felhasználás céljából, a kutatás és az innováció, valamint az adatalapú szakpolitikai 
döntéshozatal elősegítése céljából. 

A prezentáció után eszmecserére kerül sor, amelyen a következő képviselők szólalnak 
fel: 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).

Véronique Trillet-Lenoir BECA-előadó kér szót a téma lezárása céljából, hangsúlyozva 
a megbízható, magas színvonalú és interoperábilis adatok fontosságát a rákkezelés 
valamennyi szakaszában, a titoktartás védelme mellett. Kifejtette, hogy jelentéstervezete 
ezért egy rákkal kapcsolatos európai felhő létrehozását javasolja, amelynek egy Európai 
Rákintézet adhatna otthont, amely anonimizált orvosi és biológiai adatokat gyűjtene és 
elemezne. Osztja az általános adatvédelmi rendelettel kapcsolatos kihívásokkal 
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kapcsolatos aggályokat, és ezzel összefüggésben hangsúlyozta az anonimizált 
betegadatok fontosságát.

5. A vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia (COM(2020) 667) 
végrehajtása terén elért eredmények a rákmegelőzés összefüggésében

A témáról szóló vita Kestutis Sadauskas, a Bizottság Környezetvédelmi 
Főigazgatóságának a körforgásos gazdaságért és a zöld növekedésért felelős igazgatója 
előadásával kezdődött. A fenntartható vegyi anyagokra vonatkozó stratégia és az európai 
rákellenes terv közötti kapcsolatra összpontosít, és három cselekvési irányvonalat emelt 
ki: a) A védelem fokozása a legkárosabb vegyi anyagok, köztük a rákkeltő anyagok és az 
endokrin károsító anyagok fogyasztási cikkekben való felhasználásának visszaszorítása; 
b) Az anyagok karcinogenitására és a kapcsolódó veszélyekre vonatkozó tájékoztatási 
követelmények szigorítása; c) A munkavállalók védelmére vonatkozó jogszabályok, 
nevezetesen a rákkeltő anyagokról és mutagénekről szóló irányelv felülvizsgálata.

Az ezt követő eszmecsere során az alábbi képviselők tesznek fel kérdéseket: 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). 

Az előadó, Véronique Trillet-Lenoir veszi át a szót, és kifejezi támogatását a vegyi 
anyagokra vonatkozó stratégia iránt, és osztja a képviselők aggályait. Hangsúlyozta, hogy 
jobban kell védeni a legkiszolgáltatottabb csoportokat, ki kell dolgozni a megfelelő 
helyettesítő anyagokat, értékelni kell a vegyi anyagok koktélhatását, valamint küzdeni 
kell a félretájékoztatás ellen. Az azbeszttel és annak felszámolásával kapcsolatos globális 
stratégia kidolgozására, valamint a foglalkozás-egészségügyi intézkedések javítására 
szólított fel, különösen az egészségügyi dolgozók esetében.

Záró megjegyzéseiben az elnök hangsúlyozta mind az egészségügyi adatok cseréjének, 
mind a fenntartható vegyi anyagokra vonatkozó stratégiának a fontosságát, rámutatva 
arra, hogy ezeket a kérdéseket semmi esetre sem szabad háttérbe szorítani.

Az ülést 15.15-kor berekesztik.

6. A következő ülés időpontja és helye

2021. szeptember 27., 09.00–12.00
Brüsszel
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