
 

Съобщение за медиите 

 

Старт на интергрупата на Европейския парламент за борба с рака 
Сряда, 1 юли 2020 г. 

 

Да не се публикува до 1 юли 2020 г., 7: 00 ч. централноевропейско време 

 

Днес отбелязваме старта на първата и единствена парламентарна интергрупа на ЕС, която се занимава 

изключително с онкологични заболявания: интергрупата за борба с рака. Тази неформална група от 

членове на различни партии в Европейския парламент (членове на ЕП) се председателства от члена на ЕП 

Кристиан Бушой (ЕНП) и се съпредседателства от членовете на ЕП Алесандра Морети (ПАСД), Алдо 

Патричело (ЕНП), Фредерик Рийс („Обнови Европа“), а Европейската коалиция на пациентите с онкологични 

заболявания (ECPC) осигурява секретариата.  

 

Виртуалното стартиране на събитието събира членове на ЕП и широк кръг от високопоставени лектори, 

включително еврокомисаря по здравеопазване Стела Кириакидес и председателя на Комитета за борба с 

рака, проф. Валтер Ричарди, за да обсъдят значението на понятието „мисия“ в областта на онкологичните 

заболявания по време на пандемии като COVID-19 и ролята на отговорните за разработването на политики 

лица и заинтересованите страни, включително организациите на пациентите като ECPC. 

 

„Борбата с рака не може да се води от един участник, това е възможност за заинтересованите страни 

на всички равнища и в различните сфери на опит и традиции да си сътрудничат в полза на всички 

европейци. Европейският план за борба с рака е акт на европейско единство“, заяви румънският член на 

ЕП Кристиан-Силвио Бушой (ЕНП), председател на интергрупата за борба с рака. 

 

„Като най-голямата обединителна асоциация на пациентите с онкологични заболявания, ние в ECPC 

имаме честта да осигурим секретариата за тази важна нова интергрупа за рака. Създаването на 

интергрупата за борба с рака показва, че това заболяване наистина се е превърнало в приоритет в 

Европа. Ще работим с членовете на групата, за да гарантираме, че пациентите ще бъдат в центъра 

на европейската стратегия за борба с рака“, заяви председателят на ECPC Кати Апостолидис. 

 

Въпреки усилията за справяне с нарастващата заболеваемост от онкологични заболявания в Европа през 

последните години, ракът продължава да бъде едно от водещите медицински и обществени 

предизвикателства на нашето време. Ето защо, Еврокомисията избра рака като една от петте нови мисии 

на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите. Целта на мисията за борба с рака е да се постигне 

75% коефициент на оцеляване до 2030 г. — от 47% днес, като вниманието се насочи към превенция на 

раковите заболявания, лечение, грижи за оцелелите, социални иновации и гарантиране на намаляване на 

съществуващите неравенства. Съвместно с мисията за борба с рака, европейският план за борба с рака, 

който се очаква да бъде публикуван до края на 2020 г., ще се фокусира върху превенцията, диагностиката, 

лечението и качеството на живот на пациентите и преживелите това заболяване.  

 



 

Със стартирането на интергрупата за борба с рака членовете на ЕП показват силната си подкрепа и 

политическа воля за предприемане на действия във връзка с онкологичните заболявания на по-високо 

ниво. Членовете на интергрупата ще имат възможност да се посветят в по-голяма степен на борбата срещу 

рака и да работят заедно за преодоляване на пропастта между европейските институции и гражданите на 

Европа. Интергрупата за борба с рака ще послужи като форум за членовете на ЕП от всички политически 

партии за участие в диалог с пациенти, лица, преживели онкологично заболяване и лица, полагащи грижи 

за болните, научни и медицински общества, научноизследователски институти, мозъчни тръстове, 

медицински специалисти и изследователи, политици и лидери в сектора на здравеопазването, 

гражданското общество като цяло, националните правителства и институциите. Ще действа като 

двупосочен канал за комуникация чрез провеждане на изслушвания, дебати и мисии за установяване на 

фактите по важни въпроси като превенция, достъп до лечение, недостиг на лекарства, научни изследвания 

на качеството на живота на болни от рак лица, иновации в областта на грижите за болни и преживели 

заболяването. Интергрупата ще формира стратегическата насока на Европейския парламент в борбата 

срещу рака, ще осигурява приемственост между предишния и настоящия мандат и ще насочва работата на 

членовете на ЕП по отношение на мисията за борба с рака и на европейския план за борба с рака въз основа 

на безпристрастни и основани на факти решения. 

 

Замислът за създаване на тази нова интергрупа от страна на ECPC е в резултат на нейния постоянен 

ангажимент и участие в създаването на „мисии“ в подкрепа на Европейската комисия, съвместно с видни 

членове на Европейската академия по онкологични науки (EACS). ECPC и членуващите в нея 450 

организации на пациентите с онкологични заболявания в целия ЕС ще действа като посредник между 

парламентарната интергрупа за борба с рака и гражданското общество като цяло. В качеството си на 

Секретариат на интергрупата ECPC ще осигурява на членовете си достъп до реални свидетелства и опит на 

пациентите, като същевременно ще позволява на гражданите да изразяват своите нужди пряко пред 

отговорните за формирането на европейските политики лица. ECPC има възможността да споделя знания 

в своята паневропейска мрежа от организации, да оказва влияние върху политиките в областта на 

общественото здраве и онкологичните заболявания.  

 

/// 

 

Относно Европейската коалиция на пациентите с онкологични заболявания и парламентарните 

интергрупи 

Европейската коалиция на пациентите с онкологични заболявания (ECPC) е трибуната на болните от рак 

пациенти в Европа. С повече от 450 членове, ECPC е най-голямата обединителна асоциация на пациентите 

с онкологични заболявания в Европа, която обхваща всичките 28 държави членки на ЕС и много други 

европейски и неевропейски държави. ECPC представлява пациентите, засегнати от всички видове 

онкологични заболявания, от най-необичайните до най-честите.  

 

Парламентарна интергрупа е неформална група от парламентаристи от различни партии в Европейския 

парламент, които желаят да изтъкнат и популяризират споделени идеи. Тя служи като форум, обикновено 

в тясно сътрудничество с външни заинтересовани страни, където експертните знания могат да бъдат 

споделени, а законодателната работа да се разширява по определени теми.  



 

 

 

Бележки за редакторите 

За допълнителна информация се свържете с: 

paulina.gono@ecpc.org/; +32 494 35 54 82 

adela.maghear@ecpc.org/ +32 (0) 488 80 03 81 

Следвайте ни в Twitter (@cancereu), Facebook (facebook.com/pg/ECPCfb) и на адрес: www.ecpc.org/ 
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