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Zvláštní výbor pro boj proti rakovině

BECA_PV1108_01

ZÁPIS
ze schůze konané dne 8. listopadu 2021 od 13:45 do 15:45

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 8. listopadu 2021 ve 13:45 a předsedal jí Bartosz Arłukowicz 
(předseda).

1. Přijetí pořadu jednání BECA_OJ1108_01

Pořad jednání byl přijat.

2. Schválení zápisů ze schůzí konaných ve dnech:

9. září 2021 PV–PE 697.547v01-00
27. září 2021 PV–PE 697.649v01-00

Zápisy byly schváleny.

3. Sdělení předsedy

Předseda členy přivítal na první prezenční schůzi výboru, která se koná, jak zdůraznil, po 
více než jednom roce. Změna režimu konání schůzí je v souladu s nedávným rozhodnutím 
předsedy EP, že plenární zasedání a schůze výborů se již nemají konat distančně a že se 
Parlament vrací k běžným pracovním postupům. Předseda vyjádřil potěšení nad tím, že 
poslanci se konečně mohou setkávat osobně. Dále připomněl nadcházející hlasování 
o návrhu zprávy výboru BECA na schůzi výboru dne 6. prosince a požádal členy, aby 
byli u tohoto velmi důležitého hlasování přítomni. 
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Předseda rovněž informoval o pracovní cestě výboru BECA do Ženevy, sídla WHO, a 
Lyonu, sídla Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny. Stručně popsal program 
návštěvy a vyjádřil potěšení nad jejím výsledkem a získanými zkušenostmi. Srdečně 
poděkoval všem účastníkům pracovní cesty a jejím organizátorům.

4. 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)

Příslušný výbor: BECA

PR – PE693.752v01-00
AM – PE697.579v01-00
AM – PE697.582v02-00
AM – PE697.536v01-00
AM – PE697.580v01-00
AM – PE697.581v01-00
DT – PE660.088v01-00

 druhé projednání pozměňovacích návrhů

Předseda Bartosz Arłukowicz (PPE, PL) uvedl hlavní bod pořadu jednání, tj. druhé kolo 
diskuse o pozměňovacích návrzích předložených poslanci k návrhu zprávy výboru 
BECA. Stejně jako minule uvedl, že velmi vysoký počet obdržených pozměňovacích 
návrhů (1 537) dokládá komplexní povahu prevence, kontroly a léčby rakoviny i 
mimořádný zájem poslanců o toto téma. Poukázal na to, že jak již ukázala předchozí 
diskuse, o mnoha tématech panuje obecná shoda a že určitou kontroverzi vzbuzuje otázka 
prevence, zejména střídmá konzumace alkoholu, označování potravin a elektronické 
cigarety. Uvedl, že probíhají stínové a technické schůze, a požádal zpravodajku o stručný 
přehled jejich výsledků.

Následovala výměna názorů mezi zpravodajskou, stínovými zpravodaji, dalšími 
přítomnými členy a Komisí o široké škále témat, kterým se věnuje návrh zprávy a 
pozměňovací návrhy.  Diskuse se soustředila hlavně na následující témata: 

 nerovný přístup ke službám prevence, včasné diagnostice a kvalitní péči v různých 
oblastech Evropy; fondy soudržnosti, které by měly mít hlavní roli při budování 
zdravotnické infrastruktury a posilování stavu zaměstnanců;

 mezinárodní spolupráci: spolupráci s WHO a realizaci jejích doporučení;
 výzkum nových léčebných postupů, léků a prevence identifikací více karcinogenů;
 přeshraniční zdravotní péči: práva pacientů a právo na druhý posudek;
 elektronické cigarety: měly by pomoci těžkým kuřákům přestat kouřit, ale mělo by 

se zaručit, aby se pro děti nestaly vstupní branou ke kouření; měly by v nich být 
zakázány příchutě, které jsou atraktivní pro děti;
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 alkohol: je nutné najít kompromisní řešení; mělo by se upozornit na to, že alkohol 
je karcinogenní, avšak pomocí méně přísného označování než v případě tabáku;

 právo být zapomenut;
 není zapotřebí nových pravomocí na úrovni EU, avšak je nutné lépe využívat 

pravomoci stávající; 
 společné zadávání veřejných zakázek na protinádorové léčivé přípravky. 

Po krátkém úvodu zpravodajky Véronique Trillet-Lenoirové (Renew, FR) v rámci 
diskuse stínových zpravodajů vystoupili následující poslanci:
Peter Liese (PPE, DE), Estrella Durá Ferrandis (S&D, ES) jménem stínového zpravodaje 
skupiny Nicolase Gonzáleze Casarese (S&D, ES), Manuela Ripa (Verts/ALE, DE) 
jménem stínové zpravodajky skupiny Michèle Rivasiové (Verts/ALE, FR), Joëlle Mélin 
(ID, FR).
Dále vystoupili: Cindy Franssen (PPE, BE), Tomislav Sokol (PPE, HR).
Zpravodajka se slova ujala ještě dvakrát, aby reagovala na komentáře poslanců a shrnula 
diskusi.

Poté vystoupil John Ryan, ředitel na ředitelství C (veřejné zdraví) GŘ SANTE, aby 
poslance informoval o několika tématech, mj. o: přeshraniční zdravotní péči, v jejímž 
rámci se vytváří Registr nerovností v oblasti onkologických onemocnění, a o přezkumu 
směrnice o přeshraniční zdravotní péči, který má být ukončen v roce 2022; v novém 
systému pro zjednodušení klinických hodnocení, který se má začít používat v roce 
2022; cíli snížit do roku 2025 konzumaci alkoholu o 10 %; provádění Evropského plánu 
boje proti rakovině – upozornil na to, že byla ustavena skupina členských států a že 
v příštích dnech bude zveřejněn pracovní plán s podrobnými prováděcími opatřeními.

Předseda v závěrečném vystoupení zdůraznil, že by Komise měla rozhodněji usilovat 
o zajištění přístupu k cenově dostupným protinádorovým lékům a onkologické léčbě 
v celé EU, a vyjádřil přesvědčení, že výbor BECA musí vypracovat pragmatickou 
zprávu, v níž bude klást důraz na řešení.

5. Datum a místo konání příští schůze

6. prosince 2021, 13:45–15:45 a 16:45–18:45 (Brusel)

Schůze skončila ve 14:55.
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