Pressemeddelelse
Lancering af Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe for bekæmpelse af kræft
Onsdag, den 1. juli 2020
Forbud mod offentliggørelse før den 1. juli 2020 kl. 7.00 CET
I dag markerer lanceringen af den første og eneste tværpolitiske gruppe i Europa-Parlamentet, som udelukkende
beskæftiger sig med kræft: Den tværpolitiske gruppe for bekæmpelse af kræft. Denne uformelle gruppe af
medlemmer af Europa-Parlamentet på tværs af partier ledes af parlamentsmedlem Cristian Bușoi (PPE) i
fællesskab med parlamentsmedlemmerne Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (PPE), Frédérique Ries
(Renew) og den europæiske forening for kræftpatienter (ECPC), som udgør sekretariatet.
Den virtuelle lancering forener medlemmer af Europa-Parlamentet og en række talere på højt plan, herunder
sundhedskommissær Stella Kyriakides og formanden for kræftmission-udvalget, prof. Walter Ricciardi, for at
drøfte vigtigheden af "mission"-konceptet inden for kræftområdet i tider med pandemier såsom COVID-19, og
beslutningstageres og interessenters rolle, herunder patientorganisationer såsom, ECPC.
"Kræft kan ikke bekæmpes af én enkelt aktør. Det er en mulighed for interessenter på alle niveauer og med en bred
vifte af erfaringer og baggrunde at samarbejde til gavn for alle europæere. Europas kræfthandlingsplan er et
udtryk for europæisk enhed," sagde det rumænske medlem af Europa-Parlamentet, Cristian-Silviu Bușoi (PPE),
formand for den tværpolitiske gruppe for bekæmpelse af kræft.
"Som den største paraplyorganisation for kræftpatienter er vi hos ECPC beærede over at fungere som sekretariatet
for denne vigtige nye tværpolitiske gruppe om kræft. Etableringen af den tværpolitiske gruppe for bekæmpelse af
kræft understreger, at kræft virkelig er blevet en prioritet i Europa. Vi vil arbejde sammen med gruppens
medlemmer for at sikre, at patienterne er i centrum for Europas kræftstrategi", sagde formanden for ECPC, Kathi
Apostolidis.
Trods forsøg på at nedbringe den øgede kræftbyrde i Europa i de senere år, er kræft forsat en af de største
medicinske og samfundsmæssige udfordringer i vores tid. På den baggrund har Kommissionen valgt kræft som en
af EU's fem nye forsknings- og innovationsmissioner. Målet med kræftmissionen er at opnå en overlevelsesrate
på 75 % i 2030, mod 47 % i dag, ved at fokusere på forebyggelse af kræft, behandling, pleje af overlevende, social
innovation og sikre, at de eksisterende uligheder mindskes. Europas kræfthandlingsplan, der går hånd i hånd med
kræftmissionen, forventes at blive offentliggjort ved udgangen af 2020 og vil have fokus på forebyggelse,
diagnosticering, behandling og livskvalitet for patienter og overlevende.
Med lanceringen af den tværpolitiske gruppe for bekæmpelse af kræft viser medlemmerne af Europa-Parlamentet
deres store opbakning og politiske vilje til at hæve kampen mod kræft op på næste niveau. Medlemmerne af den
tværpolitiske gruppe vil have mulighed for i endnu højere grad at engagere sig i kampen mod kræft og arbejde

sammen om at mindske kløften mellem europæiske institutioner og Europas borgere. Den tværpolitiske gruppe
for bekæmpelse af kræft vil fungere som et forum for medlemmer af Europa-Parlamentet fra alle politiske partier
til at gå i dialog med patienter, personer som har overlevet kræft og plejere, videnskabelige selskaber og
medicinalfirmaer, forskningsinstitutter, tænketanke, praktiserende læger og forskere, politiske beslutningstagere
og ledere i sundhedsindustrien, civilsamfundet som helhed, nationale regeringer og institutioner. Den vil fungere
som en tovejskommunikationskanal ved at afholde høringer og debatter og undersøgelsesmissioner om vigtige
emner, såsom forebyggelse, adgang til behandling, mangel på medicin, kræftforskning vedrørende livskvalitet,
innovation inden for kræftpleje samt overlevelse. Den tværpolitiske gruppe vil udstikke den strategiske kurs for
Europa-Parlamentet i kampen mod kræft, sikre kontinuitet mellem det tidligere og det nuværende mandat samt
skabe et grundlag for medlemmerne af Europa-Parlamentet i deres arbejde med kræftmissionen og Europas
kræfthandlingsplan baseret på upartiske og evidensbaserede løsninger.
Denne nye tværpolitiske gruppe blev oprettet af ECPC som følge af dens løbende forpligtelse og involvering i at
oprette "missioner" til støtte for Europa-Kommissionen og sammen med fremtrædende medlemmer af European
Academy of Cancer Sciences (EACS). ECPC, der har 450 kræftpatientorganisationer som medlemmer fra hele EU,
vil fungere som mellemled mellem Europa-Parlamentets tværpolitiske gruppe om kræft og civilsamfundet som
helhed. I sin egenskab af sekretariat for den tværpolitiske gruppe vil ECPC give medlemmerne adgang til virkelige
historier og patienterfaringer, samtidig med at borgerne får mulighed for at give udtryk for deres ønsker direkte
til europæiske politiske beslutningstagere. ECPC har mulighed for at dele viden på tværs af sit tværeuropæiske
netværk af organisationer og påvirke folkesundheds- og kræftpolitikker.
///
Om den europæiske forening for kræftpatienter og Europa-Parlamentets tværpolitiske grupper
Den europæiske forening for kræftpatienter (ECPC) er talerør for kræftpatienter i Europa. Med mere end 450
medlemmer er ECPC Europas største paraplyorganisation for kræftpatienter og dækker alle 28 medlemsstater og
mange andre europæiske lande samt lande uden for Europa. ECPC repræsenterer patienter, der er ramt af alle
former for kræft, fra den mest sjældne til den mest hyppige form.
En tværpolitisk gruppe i Europa-Parlamentet er en uformel gruppe af medlemmer af Europa-Parlamentet, som
ønsker at fremhæve og styrke fælles idéer. Den fungerer som et forum, sædvanligvis i tæt samarbejde med
eksterne interessenter, hvor ekspertise kan deles, og lovgivende arbejde kan fremskyndes om visse emner.
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