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Vapaa julkaistavaksi 1. heinäkuuta 2020, klo 7.00 CET  

 

Tänään käynnistetään Euroopan parlamentin ensimmäinen ja ainoa laajennettu työryhmä, joka käsittelee 

ainoastaan syöpää: laajennettu Haasta syöpä -työryhmä. Tämä epävirallinen ryhmä koostuu eri puolueita 

edustavista Euroopan parlamentin jäsenistä (MEP). Sen puheenjohtajana toimii MEP Cristian Bușoi (EPP), 

yhteispuheenjohtajina toimivat MEPit Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (EPP) ja Frédérique Ries 

(Renew), ja sihteeristönä toimii Euroopan syöpäpotilasjärjestöjen kattojärjestö (ECPC).  

 

Virtuaalinen aloitustapahtuma tuo yhteen MEPit ja joukon korkean tason puhujia, mukaan lukien terveysasioista 

vastaavan komission jäsenen Stella Kyriakidesin ja syövän missiolautakunnan puheenjohtajan, professori Walter 

Ricciardin, keskustelemaan ”missio”-käsitteen tärkeydestä syövän alalla COVID-19:n kaltaisten pandemioiden 

aikana sekä päätöksentekijöiden ja sidosryhmien roolista, mukaan lukien ECPC:n kaltaiset potilasjärjestöt.  

 

”Syöväntorjunta ei onnistu yhden tekijän toimesta, vaan kaikkia tasoja sekä erilaisia kokemuksia ja taustoja 

edustavilla sidosryhmillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä kaikkien eurooppalaisten hyväksi. EU:n 

syöväntorjuntasuunnitelma on teko Euroopan yhtenäisyyden puolesta”, sanoo romanialainen MEP Cristian-Silviu 

Bușoi (EPP), laajennetun Haasta syöpä -työryhmän puheenjohtaja. 

 

”ECPC on suurin syöpäpotilaita edustava kattojärjestö, joten meille on kunnia toimia tämän uuden syöpää 

käsittelevän laajennetun työryhmän sihteeristönä. Laajennetun Haasta syöpä -työryhmän perustaminen 

osoittaa, että syövästä on todellakin tullut ensisijainen asia Euroopassa. Työskentelemme ryhmän jäsenten 

kanssa varmistaaksemme, että potilaat ovat Euroopan syöpästrategian ytimessä”, sanoo ECPC:n puheenjohtaja 

Kathi Apostolidis. 

 

Vaikka syövästä aiheutuvaan kasvavaan taakkaan on pyritty puuttumaan Euroopassa viime vuosina, syöpä on 

edelleen yksi aikamme suurimmista lääketieteellisistä ja yhteiskunnallisista haasteista. Sen vuoksi Euroopan 

komissio on valinnut syövän yhdeksi EU:n viidestä uudesta tutkimus- ja innovaatiomissiosta. Syöpämission 

tarkoituksena on saavuttaa 75 %:n eloonjäämisaste vuoteen 2030 mennessä – nykyään se on 47 % – 

keskittymällä syövän ehkäisyyn, hoitoon, syövästä parantuneiden yksilölliseen seurantaan ja hoitoon, sosiaalisiin 

innovaatioihin ja nykyisen epätasa-arvon vähentämiseen. EU:n syöväntorjuntasuunnitelma, joka toimii 

läheisessä yhteistyössä syöpämission kanssa, odotetaan julkaistavan vuoden 2020 loppuun mennessä. Se 

keskittyy syövän ehkäisyyn, diagnosointiin, hoitoon sekä potilaiden ja syövästä parantuneiden elämänlaatuun.  

 

Laajennetun Haasta syöpä -työryhmän käynnistämisen myötä MEPit osoittavat vahvan tukensa ja poliittisen 

halunsa viedä syöpää koskevat toimet seuraavalle tasolle. Laajennetun työryhmän jäsenet pystyvät 



  

omistautumaan täysimittaisemmin syöväntorjuntaan ja tekemään yhteistyötä eurooppalaisten laitosten ja 

Euroopan kansalaisten välisen kuilun kaventamiseksi. Laajennettu Haasta syöpä -työryhmä toimii kaikkia 

poliittisia puolueita edustavien MEPien foorumina, jotta he voivat käydä vuoropuhelua potilaiden, syövästä 

parantuneiden ja hoitajien, tieteellisten ja lääketieteellisten yhdistysten, tutkimuslaitosten, asiantuntijaryhmien, 

lääkäreiden ja tutkijoiden, päätöksentekijöiden ja terveysalan johtajien, laajemmin kansalaisyhteiskunnan, 

kansallisten hallitusten ja laitosten kanssa. Se toimii kaksisuuntaisena viestintäkanavana pitämällä kuulemisia, 

keskusteluja ja tiedonhankintamissioita keskeisistä aiheista, kuten syövän ehkäisystä, hoitoon pääsystä, 

lääkepulasta, elämänlaatua koskevasta syöpätutkimuksesta, syövänhoidon innovaatioista ja syövästä 

paranemisesta. Laajennettu työryhmä tiedottaa Euroopan parlamentin strategisesta suunnasta 

syöväntorjunnassa, varmistaa jatkuvuuden edellisten ja nykyisten toimikausien välillä sekä ohjaa MEPien työtä 

syöpämissiossa ja EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa sitoutumattomien ja näyttöön perustuvien ratkaisujen 

pohjalta. 

 

ECPC perusti tämän uuden laajennetun työryhmän seurauksena jatkuvasta sitoutumisestaan ja 

osallistumisestaan ”missioiden” laatimiseen Euroopan komission tukena sekä yhdessä Euroopan syöpää 

käsittelevän tiedeakatemian (European Academy of Cancer Sciences, EACS) nimekkäiden jäsenten kanssa. ECPC, 

jolla on jäsenenään 450 syöpäpotilasjärjestöä eri puolilla EU:ta, toimii välittäjänä Euroopan parlamentin syöpää 

käsittelevän laajennetun työryhmän ja laajemmin siviiliyhteiskunnan välillä. Laajennetun työryhmän 

sihteeristönä toimiva ECPC tarjoaa jäsenten käyttöön todellisia lausuntoja ja potilaiden kokemuksia sekä antaa 

kansalaisten kertoa tarpeistaan suoraan Euroopan päätöksentekijöille. ECPC pystyy jakamaan tietämystään 

yleiseurooppalaiselle järjestöverkostolleen vaikuttaakseen kansanterveys- ja syöpäpolitiikkaan.  

 

/// 

 

Tietoa Euroopan syöpäpotilasjärjestöjen kattojärjestöstä ja Euroopan parlamentin laajennetuista työryhmistä 

Euroopan syöpäpotilasjärjestöjen kattojärjestö (ECPC) toimii syöpäpotilaiden äänenä Euroopassa. Yli 450 

jäsenen ECPC on Euroopan suurin syöpäpotilasjärjestöjen kattojärjestö. Se kattaa kaikki 28 EU:n jäsenvaltiota 

sekä monia muita Euroopan maita ja Euroopan ulkopuolisia maita. ECPC edustaa kaikentyyppisiä syöpiä 

sairastavia potilaita, harvinaisimmista syövistä yleisimpiin.  

 

Euroopan parlamentin laajennettu työryhmä on epävirallinen ryhmä, joka koostuu eri puolueita edustavista 

Euroopan parlamentin jäsenistä (MEP), jotka haluavat tuoda esiin ja edistää yhteisiä ajatuksia. Se toimii – 

yleensä läheisessä yhteistyössä ulkoisten sidosryhmien kanssa – foorumina, jossa asiantuntemusta voidaan jakaa 

ja tiettyjä aiheita koskevaa lainsäädäntötyötä edistää. 

 

 

Huomautuksia toimittajille 

Yhteystiedot tiedusteluja varten:  

paulina.gono@ecpc.org/; +32 (0) 494 35 54 82 

adela.maghear@ecpc.org/ +32 (0) 488 80 03 81 
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Seuraa meitä: Twitter (@cancereu), Facebook (facebook.com/pg/ECPCfb) ja www.ecpc.org/ 

 

https://twitter.com/cancereu
https://www.facebook.com/pg/ECPCfb/posts/
http://www.ecpc.org/

