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Evropský parlament
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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV(2021)0927_01

ZÁPIS
ze schůze konané dne 27. září 2021 od 9:00 do 12:00

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 27. září 2021 v 9:00 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ(2021)0927_01

Pořad jednání byl přijat.

2. Sdělení předsedy

Předseda na úvod poukázal na skutečnost, že tato schůze má výjimečně charakter 
meziparlamentního setkání výborů, jehož se společně účastní členové zvláštního výboru 
pro boj proti rakovině (BECA) a poslanci několika vnitrostátních parlamentů členských 
států. Zdůraznil, že účelem setkání je poskytnout poslancům Evropského parlamentu a 
vnitrostátních parlamentů fórum pro výměnu zkušeností v oblasti společného boje proti 
rakovině a k diskusi o způsobech, jak dále podporovat a usnadňovat spolupráci v celé 
EU.

Předseda dále oznámil, že členové výboru BECA předložili více než 1 500 
pozměňovacích návrhů k návrhu zprávy Véronique Trillet-Lenoirové (Renew, FR) 
nazvané „Posílení Evropy v boji proti rakovině – směrem ke komplexní a koordinované 
strategii“, o níž se bude ve výboru BECA hlasovat dne 6. prosince.
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3. Meziparlamentní setkání výborů na téma „Zvrácení trendu vývoje rakoviny: pohled 
vnitrostátních parlamentů na Evropský plán boje proti rakovině“

Předseda výboru BECA Bartosz Arlukowicz (PPE, PL) ve svém úvodním projevu 
připomněl, že výbor BECA byl zřízen před rokem, a zdůraznil, že pro Evropský 
parlament je jeho zřízení milníkem a uznáním významu boje proti rakovině pro 
budoucnost Evropy. Zdůraznil, že boj proti rakovině lze vyhrát pouze na základě úzké 
spolupráce a ambiciózního evropského přístupu. Právě v tomto smyslu představuje 
meziparlamentní setkání výborů nejvhodnější fórum pro diskusi evropských i 
vnitrostátních poslanců o způsobech, jak dále podporovat a usnadňovat spolupráci 
v boji proti rakovině v rámci EU.

Poté se ujala slova zpravodajka Véronique Trillet-Lenoirová (Renew, FR), která ve 
svých úvodních poznámkách poskytla komplexní přehled hlavních prvků obsažených 
v jejím návrhu zprávy. Zdůraznila, že více než 40 % všech případů rakoviny lze 
předejít, pokud jsou náležitě ošetřeny individuální, sociální, environmentální a obchodní 
zdravotní rizikové faktory. V zájmu odstranění nepřijatelných nerovností v přístupu 
k vnitrostátním screeningovým programům v EU zpravodajka rovněž navrhuje, aby 
byly harmonizovány cíle a metodiky v celé EU a aby se zvýšila podpora inovací a 
spolupráce.

Dále se slova ujala komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella 
Kyriakidesová. Ve svém projevu poukázala na Evropský plán boje proti rakovině 
zahájený v únoru 2021 a zdůraznila, že účinné provádění tohoto plánu vyžaduje přístup 
založený na spolupráci. Vyjádřila uspokojení nad účastí poslanců vnitrostátních 
parlamentů a zástupců Výboru regionů a Hospodářského a sociálního výboru na setkání 
a zdůraznila, že úzká spolupráce s vnitrostátními a regionálními vládami a orgány v 
oblasti veřejného zdraví bude pro probíhající činnost velmi přínosná. 

Slova se ujala předsedkyně podvýboru pro sledování rakoviny Republiky Slovinsko 
Iva Dimicová. Paní Dimicová ve svém projevu mimo jiné nastínila prvky slovinského 
vnitrostátního programu pro kontrolu rakoviny, který všem občanům zajišťuje rovný 
přístup k prevenci a léčbě rakoviny. 

Poté proběhla panelová diskuse s poslanci vnitrostátních parlamentů a členy výboru 
BECA téma „Posílení spolupráce EU v boji proti vnitrostátním, regionálním a 
sociálním nerovnostem v prevenci a léčbě rakoviny“. 

Diskuse byla zahájena prezentací Birgitty Sacrédeusové, zpravodajky pro stanovisko 
Výboru regionů k Evropskému plánu boje proti rakovině. Paní Sacrédeusová 
poukázala na to, že politiky v oblasti zdraví patří mezi regionální pravomoci v 19 z 27 
členských států EU, včetně její země – Švédska, a zdůraznila, že klíčovou úlohu v boji 
proti rakovině má digitalizace a sdílení údajů a znalostí na různých úrovních. 

Poté se slova ujala Małgorzata Boguszová, zpravodajka pro stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru k Evropskému plánu boje proti rakovině. Paní 
Boguszová zdůraznila, že jak bylo jasně uvedeno ve stanovisku EHSV, pro provedení 
Evropského plánu boje proti rakovině je nutný konkrétní scénář opatření s konkrétními 
ukazateli výkonnosti a jasným harmonogramem. 
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Následovala výměna názorů, jíž se zúčastnilo 9 členů výboru BECA a 15 poslanců 
vnitrostátních parlamentů. 
Vystoupili tito členové výboru BECA: Peter Liese (PPE, DE), Alessandra Moretti 
(S&D, IT), Ivars Ijabs (Renew, LV), Michèle Rivasi (Verts/ALE, FR), Margarita de la 
Pisa Carrión (ECR, ES), Kateřina Konečná (The Left, CS), Tomislav Sokol (PPE, HR), 
Manuela Ripa (Verts/ALE, DE), Piernicola Pedicini (Verts/ALE, IT).

Výměny názorů se zúčastnili tito poslanci vnitrostátních parlamentů: Annamaria 
Parente (Senát Italské republiky), Andreas Xanthos (řecký parlament), József Kovács 
(maďarské Národní shromáždění), Maria Deguara (maltská Sněmovna reprezentantů), 
Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu (rumunský parlament), Richard Raši (Národní rada 
Slovenské republiky), Wieke Paulusma (dolní komora Nizozemského parlamentu), 
Savia Orphanidou (kyperská Sněmovna reprezentantů), Renata Sabljar Dracevac 
(chorvatský parlament), Mara Lapia (italská Poslanecká sněmovna), Konstantinos 
Blouchos (řecký parlament), Maria Domenica Castellone (Senát Italské republiky), 
Pascale Gruny (francouzský Senát), Angela Ianaro (italská Poslanecká sněmovna), 
Zuzana Šebová (Národní rada Slovenské republiky).

Slova se ujal John Ryan, ředitel v GŘ SANTE Komise, který reagoval na názory a 
obavy vyjádřené poslanci vnitrostátních parlamentů a členy výboru BECA. Zdůraznil, 
že Evropský plán boje proti rakovině je založen na přístupu „jedno zdraví“, tj. zahrnuje 
nejen veřejné zdraví, ale všechny aspekty politik EU. Vysvětlil, že Komise dokončuje 
práci na prováděcím plánu se všemi opatřeními, povinnostmi a harmonogramem, který 
bude sloužit jako plán pro sledování provádění Evropského plánu boje proti rakovině po 
dobu několika let. 

Předseda na závěr schůze poukázal na to, že ačkoli zdravotní péče spadá do působnosti 
členských států, EU nemůže nepečovat o občany v případech vážných zdravotních 
hrozeb, jako jsou pandemie a rakovina. Poukázal na význam práce výboru BECA a jeho 
připravovanou zprávu.

Schůze skončila v 11:28.

4. Datum a místo konání příští schůze

14. října 2021, 13:45–15:45
Brusel
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Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
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