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Täna luuakse esimene ja ainus ainult vähktõve küsimustega tegelev Euroopa Parlamendi laiendatud töörühm ehk 

vähktõvevastase võitluse laiendatud töörühm. Selle erakondadeülese Euroopa Parlamendi liikmete mitteametliku 

töörühma esimees on Cristian Bușoi (ERP) ning kaasesimehed on Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (ERP) 

ja Frédérique Ries (Renew Europe); sekretariaadi teenuseid pakub Euroopa vähipatsientide liit (ECPC). 

 

Töörühma virtuaalsel avaüritusel osalevad Euroopa Parlamendi liikmed ja paljud kõrgetasemelised esinejaid, 

sealhulgas tervisevolinik Stella Kyriakides ja vähiuuringute missiooni nõukogu esimees professor Walter Ricciardi, 

et arutada missiooni kontseptsiooni olulisust vähiuuringute valdkonnas selliste pandeemiate ajal nagu COVID-19, 

ning poliitikakujundajate ja sidusrühmade, sealhulgas patsientide organisatsioonide (näiteks ECPC) rolli.  

 

„Vähktõvest ei ole võimalik üksi võitu saada. See võitlus annab kõigil tasanditel tegutsevatele ning mitmesuguste 

kogemuste ja taustaga sidusrühmadele võimaluse teha koostööd kõigi eurooplaste hüvanguks. Euroopa 

vähktõvevastase võitluse kava on Euroopa ühtsuse akt,“ ütles Rumeeniast pärit parlamendiliige Cristian-Silviu 

Bușoi (ERP), vähktõvevastase võitluse laiendatud töörühma esimees. 

 

„ECPC-l on suurima vähipatsientide katusorganisatsioonina au pakkuda sekretariaadi teenuseid sellele olulisele 

uuele vähktõvega tegelevale töörühmale. Vähktõvevastase võitluse laiendatud töörühma loomine näitab, et 

vähktõvest on saanud Euroopas tõepoolest prioriteetne küsimus. Teeme töörühma liikmetega koostööd, et 

patsiendid oleksid Euroopa vähistrateegia keskmes,“ märkis ECPC president Kathi Apostolidis. 

 

Hoolimata viimaste aastate püüdlustest tegeleda üha kasvava vähktõveprobleemiga Euroopas, on vähktõbi 

endiselt üks peamisi meditsiinilisi ja ühiskondlikke väljakutseid. Seetõttu valis komisjon vähktõve üheks oma viiest 

uuest ELi teadusuuringute ja innovatsiooni missioonist. Vähiuuringute missiooni eesmärk on saavutada 

2030. aastaks 75% ellujäämismäär (praegu 47%), keskendudes vähktõve ennetamisele, ravile, paranenute 

hooldusele ja sotsiaalsele innovatsioonile ning tagades olemasoleva ebavõrdsuse vähendamise. Tegutsedes 

koostöös vähiuuringute missiooniga, keskendutakse Euroopa vähktõvevastase võitluse kavas, mis avaldatakse 

eeldatavasti 2020. aasta lõpuks, ennetamisele, diagnoosimisele, ravile ning patsientide ja paranenute 

elukvaliteedile.  

 

Vähktõvevastase võitluse laiendatud töörühma loomisega näitavad parlamendiliikmed oma tugevat toetust ja 

poliitilist tahet viia vähktõvevastane võitlus järgmisele tasandile. Töörühma liikmed saavad rohkem pühenduda 

vähktõvevastasele võitlusele ja teha koostööd, et ületada lõhe Euroopa institutsioonide ja Euroopa kodanike 

vahel. Vähktõvevastase võitluse laiendatud töörühm toimib foorumina kõigi erakondade parlamendiliikmetele, et 



  

pidada dialoogi patsientide, vähist paranenute ja hooldajate, teadus- ja meditsiiniühingute, teadusasutuste, 

mõttekodade, meditsiinitöötajate ja teadlaste, poliitikakujundajate ja tervishoiujuhtide, laiema 

kodanikuühiskonna, riikide valitsuste ja asutustega. See toimib kahesuunalise suhtluskanalina, korraldades 

kuulamisi ja arutelusid ning teabe kogumist sellistel olulistel teemadel nagu ennetamine, ravi kättesaadavus, 

ravimipuudus, elukvaliteeti käsitlevad vähiuuringud, innovatsioon vähiravi valdkonnas ja ellujäämine. Töörühm 

teavitab Euroopa Parlamendi strateegilist suunda võitluses vähktõvega, tagab järjepidevuse eelmise ja praeguse 

mandaadi vahel ning suunab parlamendiliikmete tööd seoses vähiuuringute missiooni ja Euroopa vähktõvevastase 

võitluse kavaga, lähtudes erapooletutest ja tõenduspõhistest lahendustest. 

 

Tehes koostööd Euroopa vähiteaduste akadeemia (EACS) silmapaistvate liikmetega, pani ECPC sellele uuele 

töörühmale aluse tänu oma jätkuvale pühendumisele ja osalemisele Euroopa Komisjoni toetavate missioonide 

loomisel. ECPC, mille liikmeteks on 450 vähipatsientide organisatsiooni kogu ELis, tegutseb vahendajana Euroopa 

Parlamendi vähktõvevastase võitluse laiendatud töörühma ja kodanikuühiskonna vahel. ECPC pakub töörühma 

sekretariaadina liikmetele juurdepääsu tegelikule teabele ja patsientide kogemustele, võimaldades samal ajal 

kodanikel edastada oma vajadused otse Euroopa poliitikakujundajatele. ECPC saab jagada teadmisi kogu oma 

üleeuroopalises organisatsioonide võrgus ning mõjutada rahvatervise ja vähktõve poliitikat. 
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Euroopa vähipatsientide liit ja Euroopa Parlamendi laiendatud töörühmad 

Euroopa vähipatsientide liit (ECPC) on vähipatsientide eestkõneleja Euroopas. Üle 450 liikmega ECPC on Euroopa 

suurim vähipatsientide katusorganisatsioon, mis hõlmab kõiki 28 ELi liikmesriiki ning paljusid teisi Euroopas ja 

väljaspool Euroopat asuvaid riike. ECPC esindab patsiente, kellel on mis tahes liiki vähktõbi, alates kõige 

haruldasemast kuni kõige tavalisemani. 

 

Euroopa Parlamendi laiendatud töörühm on nende parlamendiliikmete erakondadeülene mitteametlik töörühm, 

kes soovivad rõhutada ja edendada ühiseid ideid. See toimib foorumina – tavaliselt tihedas koostöös väliste 

sidusrühmadega –, kus saab jagada oskusteavet ja edendada õigusloomealast tegevust kindlatel teemadel. 
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Lisateave: 

paulina.gono@ecpc.org/; +32 494 35 54 82 
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Jälgige meid Twitteris (@cancereu), Facebookis (facebook.com/pg/ECPCfb) ja veebisaidil www.ecpc.org/ 

 

mailto:paulina.gono@ecpc.org/
mailto:adela.maghear@ecpc.org/
https://twitter.com/cancereu
https://www.facebook.com/pg/ECPCfb/posts/
http://www.ecpc.org/

