
  

Priopćenje za javnost 

 

Pokretanje Međuskupine Europskog parlamenta za rak 
Srijeda, 1. srpnja 2020. 

 

Moratorij na objavu do 1. srpnja 2020., 7:00 SEV  

 

Danas obilježavamo pokretanje prve i jedine Međuskupine Europskog parlamenta koja se bavi isključivo rakom: 

Međuskupine za rak. Ovom neslužbenom skupinom sa zastupnicima u Europskog parlamenta iz više stranaka 

predsjedava zastupnik Cristian Bușoi (EPP), a supredsjedatelji su zastupnici Alessandra Moretti (S&D), Aldo 

Patriciello (EPP) i Frédérique Ries (Renew), dok Tajništvo osigurava Europska koalicija pacijenata oboljelih od 

raka (ECPC). 

 

Virtualna svečanost pokretanja okupila je zastupnike i visokopozicionirane govornike, uključujući povjerenicu za 

zdravlje Stellu Kyriakides i predsjedatelja Odbora za misije za rak, prof. Waltera Ricciardija, kako bi raspravili 

važnost „misijskog“ koncepta u području raka u vrijeme pandemije poput COVID-a 19 te ulogu tvoraca politika i 

dionika, uključujući organizacije pacijenata poput ECPC-a. 

 

„Rak ne može pobijediti pojedinac, to je prilika da dionici na svim razinama i s raznim iskustvima i pozadinama 

surađuju za dobrobit svih Europljana. Europski plan za borbu protiv raka čin je europskog jedinstva“ izjavio je 

rumunjski zastupnik Cristian-Silviu Bușoi (EPP), predsjedatelj Međuskupine za rak. 

 

„Kao najveće krovno udruženje pacijenata oboljelih od raka, ECPC je počašćen dužnošću Tajništva za ovu važnu 

Međuskupinu za rak. Osnivanje Međuskupine za rak pokazuje da je borba protiv raka uistinu postala prioritet u 

Europi. Surađivat ćemo s članovima skupine kako bismo osigurali da pacijenti budu u središtu Europske strategije 

za borbu protiv raka“ naglasila je predsjednica ECPC-a Kathi Apostolidis. 

 

Unatoč nastojanjima posljednjih godina da se rastući problem raka u Europi razriješi, rak ostaje jedan od glavnih 

medicinskih i društvenih izazova našeg vremena. Zbog toga je Komisija odabrala borbu protiv raka kao zadatak 

jedne od pet novih Misija EU-a za istraživanje i inovacije. Cilj Misije za rak je podići stopu preživljavanja s 

današnjih 47 % na 75 % do 2030. godine, na način da se usredotočimo na prevenciju raka, liječenje, njegu za 

preživljavanje, društvene inovacije i smanjenje postojećih nejednakosti. U bliskoj suradnji s Misijom za rak, 

Europski plan za borbu protiv raka, čija se objava očekuje do kraja 2020. godine, bit će usmjerena na prevenciju, 

dijagnosticiranje, liječenje i kvalitetu života pacijenata i preživjelih.  

 

Pokretanjem Međuskupine za rak zastupnici daju snažnu podršku i političku volju da se djelovanje protiv raka 

podigne na višu razinu. Članovi Međuskupine moći će se bolje posvetiti borbi protiv raka te surađivati na 

premošćivanju razlike između europskih institucija i građana Europe. Međuskupina za rak poslužit će kao forum 

za zastupnike iz svih političkih stranaka da pokrenu dijalog s pacijentima, preživjelima i njegovateljima, 

znanstvenim i medicinskim zajednicama, istraživačkim institucijama, institutima, medicinskim djelatnicima i 



  

istraživačima, tvorcima politika i predvodnicima u zdravstvenoj industriji, cjelokupnim civilnim društvom, 

nacionalnim vladama i institucijama. Djelovat će kao dvostrani komunikacijski kanal za održavanje saslušanja i 

rasprava te za utvrđivanje činjenica o ključnim temama, poput prevencije, pristupa liječenju, nestašice lijekova, 

istraživanja utjecaja raka na kvalitetu života, inovacija u njezi u slučaju raka i preživljavanja. Međuskupina će 

nuditi strateško usmjerenje Europskome parlamentu u borbi protiv raka, osigurat će kontinuitet između 

prethodnih i budućih mandata te će usmjeravati rad zastupnika u pogledu Misije za rak i Europskog plana za 

borbu protiv raka, koristeći se nepristanim rješenjima temeljenim na dokazima.  

 

Ova nova Međuskupina začeta je od strane ECPC-a kao rezultat kontinuiranih nastojanja i uključenosti prilikom 

uspostave „Misija“ za podršku Europskoj komisiji, zajedno s istaknutim članovima Europske akademije za 

znanost o raku (EACS). ECPC, sa svojim članstvom od 450 organizacija pacijenata oboljelih od raka diljem EU-a, 

djelovat će kao posrednik između parlamentarne Međuskupine za rak i cjelokupnog civilnog društva. U svojstvu 

Tajništva Međuskupine, ECPC će članovima omogućiti pristup stvarnim svjedočanstvima i iskustvima pacijenata 

te će građanima omogućiti da svoje potrebe iznesu izravno europskim tvorcima politika. ECPC može dijeliti 

znanja diljem sve-europske mreže organizacija, kako bi utjecao na javno zdravstvo i politike koje se tiču raka.  

 

/// 

 

O Europskoj koaliciji pacijenata oboljelih od raka i parlamentarnim Međuskupinama 

Europska koalicija pacijenata oboljelih od raka (ECPC) glas je pacijenata oboljelih od raka u Europi. S preko 

450 članica, ECPC je najveća krovna organizacija pacijenata oboljelih od raka, koja pokriva svih 28 država članica 

EU-a i brojne druge europske i ne-europske države. ECPC predstavlja pacijente pogođene svim oblicima raka, od 

onih najrjeđih do onih najčešćih. 

 

Parlamentarna Međuskupina je neslužbena skupina sa zastupnicima Europskog parlamenta iz više stranaka, koji 

žele naglasiti i promicati zajedničke ideje. Djeluje kao forum, obično u bliskoj suradnji s vanjskim dionicima, u 

okviru kojeg se mogu razmjenjivati stručna znanja te je moguće potaknuti zakonodavno djelovanje o određenim 

temama.  

 

Napomena urednika 

Ako želite više informacija, obratite se na:  

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

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

Pratite nas na Twitteru (@cancereu), Facebooku (facebook.com/pg/ECPCfb) i na www.ecpc.org/ 
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