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Dnes začíná pracovat první a jediná meziskupina Evropského parlamentu, jejíž výlučnou náplní práce je rakovina:
meziskupina pro boj s rakovinou. Této neformální skupině poslanců Evropského parlamentu napříč politickými
frakcemi předsedá Cristian Bușoi (ELS - Evropská lidová strana). Místopředsedy jsou Alessandra Morettiová
(Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu), Aldo Patriciello (ELS) a Frédérique Riesová
(Obnova Evropy) a funkce sekretariátu bude zastávat Evropská koalice pacientů s rakovinou (ECPC).
Při virtuálním spuštění iniciativy se za účasti europoslanců a vysoce postavených osobností včetně komisařky pro
zdraví a bezpečnost potravin Stelly Kyriakidesové a ředitele mise pro rakovinu prof. Waltera Ricciardiho bude
hovořit o významu mise pro boj s rakovinou v dobách pandemie, jako je COVID-19, a o roli politiků
a zainteresovaných skupin včetně organizací pacientů jako ECPC.
„Rakovinu nemůže porazit žádný subjekt sám o sobě. Jedná se o příležitost k tomu, aby zúčastněné strany na všech
úrovních a na základě rozmanitých zkušeností a východisek spolupracovaly ve prospěch všech Evropanů. Evropský
plán boje proti rakovině je aktem evropské jednoty,“ uvedl rumunský poslanec Evropského parlamentu Cristian
Silviu Bușoi (ELS), který se ujal předsednictví meziskupiny pro boj s rakovinou.
„Jako největší asociace zaštiťující onkologické pacienty si ECPC pokládá za čest fungovat jako sekretariát pro tuto
novou, důležitou meziskupinu. Zrození meziskupiny pro boj s rakovinou svědčí o tom, že tato nemoc se v Evropě
stala skutečnou prioritou. Budeme s jejími členy spolupracovat na tom, aby pacienti byli ve středu strategie EU pro
boj s rakovinou,“ uvedla prezidentka ECPC Kathi Apostolidisová.
Navzdory úsilí z poslední doby o řešení rostoucí zátěže, kterou rakovina představuje, se tato nemoc nadále řadí
mezi přední zdravotnické a společenské výzvy naší doby. Z tohoto důvodu si Komise zvolila rakovinu jako jednu ze
svých pěti nových misí pro výzkum a inovace. Cílem mise pro rakovinu je docílit toho, aby v roce 2030 boj s nemocí
přežilo 75 % pacientů oproti stávajícím 47 %. Cesta k tomuto cíli vede přes prevenci, léčbu, péči o ty, kteří rakovinu
porazili, sociální inovace a zmírnění stávajících nerovností. Ruku v ruce s misí pro rakovinu se Evropský plán boje
proti rakovině, jehož zveřejnění se očekává do konce roku 2020, zaměří na prevenci, diagnózu, léčbu a kvalitu
života pacientů i těch, kteří přežili.
Spuštěním meziskupiny pro boj s rakovinou dávají poslanci Evropského parlamentu najevo svou silnou podporu
a politickou vůli přenést boj s rakovinou na vyšší úroveň. Členové meziskupiny se budou potírání rakoviny moci
věnovat intenzivněji a budou spolupracovat na překlenutí příkopu mezi institucemi EU a jejími občany.
Meziskupina pro boj s rakovinou poslouží jako fórum, kde se poslanci EP ze všech politických frakcí zapojí do

dialogu s pacienty, kteří podstupují léčbu či ji již mají za sebou, vědeckými a zdravotnickými organizacemi,
výzkumnými institucemi, think tanky, lékaři a výzkumníky, politiky a představiteli zdravotnického sektoru,
občanské společnosti jako takové, národních vlád a institucí. Bude fungovat jako dvoucestný komunikační kanál
a bude organizovat slyšení, debaty a iniciativy s cílem nashromáždit fakta o zásadních tématech jako prevence,
přístup k léčbě, nedostatek léků, výzkum o kvalitě života s rakovinou, inovace v péči o pacienty i ty, kteří nemoc
porazili. Meziskupina bude určovat strategický směr, kterým se Evropský parlament bude v boji proti rakovině
ubírat, zajistí kontinuitu mezi minulým a stávajícím mandátem a bude usměrňovat práci poslanců na misi pro
rakovinu a Evropském plánu boje proti rakovině na základě nestranických řešení opírajících se o fakta.
S nápadem vytvořit tuto meziskupinu přišla ECPC. Jedná se o vyústění její setrvalé práce a zájmu o zakládání misí,
které by podpořily Evropskou komisi, a spolupráce s předními členy Evropské akademie pro vědecké přístupy
k rakovině (EACS). ECPC, která sdružuje na 450 organizací onkologických pacientů v celé EU, bude působit jako
prostředník mezi meziskupinou EP pro potírání rakoviny a občanskou společností jako celkem. Ve své roli
sekretariátu meziskupiny poskytne ECPC členům přístup k autentickým svědectvím a zkušenostem pacientů
a současně občanům umožní, aby se svými potřebami přímo seznámili osoby utvářející politiku EU. ECPC je
schopna sdílet poznatky prostřednictvím své panevropské sítě organizací a ovlivnit tak politiku v oblasti veřejného
zdraví a boje s rakovinou.
///
O Evropské koalici pacientů s rakovinou a meziskupinách Evropského parlamentu
Evropská koalice pacientů s rakovinou (ECPC) je hlasem onkologických pacientů v Evropě. S více než 450 členy
představuje ECPC největší organizaci zaštiťující asociace pacientů. Pokrývá všech 28 členských států EU a řadu
evropských i mimoevropských zemí. ECPC zastupuje pacienty trpící všemi typy rakoviny od nejvzácnějších po
nejběžnější.
Parlamentní meziskupina je neformální skupina poslanců EP napříč frakcemi, kteří mají zájem přitáhnout
pozornost k tématu, jež je spojuje. Obvykle funguje v úzké spolupráci se zainteresovanými subjekty zvnějšku
a slouží jako fórum pro výměnu odborných informací a přípravu legislativy o jistých tématech.
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