
  

Komunikat prasowy 

 

Powołanie Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem 
środa, 1 lipca 2020 r. 

 

Embargo do 1 lipca 2020 r., 7:00 CET  

 

Dzisiejszy dzień to dzień powołania pierwszej i jedynej intergrupy Parlamentu Europejskiego zajmującej się 

wyłącznie chorobami nowotworowymi: Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem. Nieformalnej 

grupie zrzeszającej członków różnych grup Parlamentu Europejskiego przewodniczy Cristian Bușoi (EPL), do grona 

wiceprzewodniczących należą: Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (EPL), Frédérique Ries („Odnówmy 

Europę”), zaś Sekretariat obsługuje Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych (ang. European Cancer Patient 

Coalition, ECPC).  

 

W wirtualnym wydarzeniu inicjującym pracę grupy bierze udział wielu posłów do Parlamentu Europejskiego oraz 

wielu szacownych prelegentów, w tym komisarz ds. zdrowia – Stella Kyriakides oraz przewodniczący Rady Misji 

ds. Walki z Rakiem – prof. Walter Ricciardi. Będą oni omawiać znaczenie koncepcji „misji” w obszarze chorób 

nowotworowych w czasach pandemii, takich jak pandemia COVID-19, a także znaczenia osób odpowiedzialnych 

za wyznaczenia kierunków polityki i zainteresowanych stron, w tym organizacji zrzeszających pacjentów, takich 

jak ECPC.  

 

– Nie da się pokonać raka w pojedynkę – to szansa dla zainteresowanych stron na wszystkich szczeblach, 

posiadających różne doświadczenia i wywodzących się z różnych środowisk, by podjąć współpracę z korzyścią dla 

wszystkich Europejczyków. Europejski Plan walki z rakiem to akt jedności europejskiej – powiedział rumuński poseł 

do PE, Cristian-Silviu Bușoi (EPL), który został przewodniczącym Intergrupy ds. Walki z Rakiem. 

 

– Jako największe stowarzyszenie zrzeszające pacjentów onkologicznych, ECPC ma zaszczyt zapewniać tej nowej, 

ważnej Intergrupie ds. Walki z Rakiem obsługę administracyjną w postaci Sekretariatu. Powołanie Intergrupy 

ds. Walki z Rakiem pokazuje, że choroby nowotworowe stały się w Europie faktycznym priorytetem. Będziemy 

pracować razem z członkami grupy nad tym, by w centrum europejskiej strategii walki z rakiem byli pacjenci – 

powiedziała prezes ECPC Kathi Apostolidis. 

 

Pomimo podejmowanych w ostatnich latach działań służących reagowaniu na coraz większe obciążenie chorobami 

nowotworowymi w Europie, pozostają one nadal jednym z największych wyzwań medycznych i społecznych 

naszych czasów. Z tego względu Komisja wskazała choroby nowotworowe jako obszar jednej z pięciu nowych misji 

UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Celem Misji ds. Walki z Rakiem jest osiągnięcie do 2030 r. wskaźnika 

przeżywalności na poziomie 75% (dziś wynosi on 47%), czemu służyć ma koncentrowanie się na zapobieganiu 

chorobom nowotworowym, leczeniu, opiece nad osobami, które wygrały walkę z rakiem, innowacjach 

społecznych oraz zapewnieniu ograniczania istniejących nierówności. Europejski Plan walki z rakiem, który ma być 

opublikowany do końca 2020 r., ściśle powiązany z Misją ds. Walki z Rakiem, będzie obejmował przede wszystkim 



  

kwestie zapobiegania chorobom, diagnozowania, leczenia oraz jakości życia pacjentów i osób, które wygrały walkę 

z rakiem.  

 

Powołując Intergrupę ds. Walki z Rakiem posłowie do Parlamentu Europejskiego dają wyraz silnego poparcia dla 

przeniesienia walki z chorobami nowotworowymi na wyższy poziom i dowód politycznej woli w tym zakresie. 

Członkowie intergrupy będą mogli bardziej poświęcić się walce z chorobami nowotworowymi i wspólnie 

eliminować dystans między instytucjami europejskimi a obywatelami Europy. Intergrupa ds. Walki z Rakiem 

będzie stanowić dla posłów do PE reprezentujących wszystkie grupy polityczne forum pozwalające zaangażować 

się w dialog z pacjentami, osobami, które wygrały walkę z rakiem, a także ich opiekunami, towarzystwami 

naukowymi i medycznymi, instytucjami badawczymi, ośrodkami analitycznymi, przedstawicielami zawodów 

medycznych i badaczami, podmiotami kształtującymi politykę oraz liderami branży opieki medycznej, 

społeczeństwem obywatelskim w całości, a także krajowymi rządami i instytucjami. Będzie to dwukierunkowy 

kanał komunikacyjny, który pozwoli na prowadzenie posiedzeń i debat oraz misji informacyjnych na istotne 

tematy, takie jak profilaktyka, dostęp do leczenia, niedobory leków, badania onkologiczne na temat jakości życia, 

innowacje w opiece nad pacjentami nowotworowymi i wyleczenie z choroby. Intergrupa będzie dostarczać wiedzy 

na potrzeby wytyczania kierunku strategicznego obieranego przez Parlament Europejski w walce z rakiem, 

zapewniać ciągłość prac w ramach kolejnych mandatów oraz kształtować prace posłów do PE nad Misją ds. Walki 

z Rakiem i europejskim Planem walki z rakiem, bazując na apolitycznych rozwiązaniach opartych na dowodach. 

 

Koncepcja nowej intergrupy została zaproponowana przez ECPC w wyniku zaangażowania tego stowarzyszenia 

w tworzenie „misji” wspierających Komisję Europejską, przy wsparciu prominentnych członków Europejskiej 

Akademii Nauk o Chorobach Onkologicznych (EACS). ECPC, zrzeszająca 450 organizacji działających na rzecz 

pacjentów z chorobami nowotworowymi, będzie pełniła rolę pośrednika między Intergrupą PE ds. Walki z Rakiem 

a społeczeństwem obywatelskim w całości. Jako Sekretariat intergrupy, ECPC będzie zapewniać jej członkom 

dostęp do prawdziwych oświadczeń i informacji pochodzących od pacjentów, co pozwoli obywatelom wyrażać 

swoje potrzeby, tak by dotarły bezpośrednio do europejskich decydentów. ECPC ma możliwość dzielenia się 

wiedzą w obrębie ogólnoeuropejskiej sieci organizacji, aby w ten sposób wpływać na zdrowie publiczne i politykę 

walki z rakiem.  

 

/// 

 

O Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i intergrupach Parlamentu Europejskiego 

Europejska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to głos pacjentów onkologicznych w Europie. ECPC, obejmująca 

450 członków, jest największym stowarzyszeniem zrzeszającym organizacje działające na rzecz pacjentów 

onkologicznych ze wszystkich 28 państw członkowskich UE oraz wielu innych państw europejskich i 

pozaeuropejskich. ECPC reprezentuje pacjentów cierpiących na wszystkie odmiany chorób nowotworowych – od 

tych najrzadszych po najpowszechniej występujące.  

 

Intergrupa Parlamentu Europejskiego to nieformalna grupa międzypartyjna zrzeszająca posłów do Parlamentu 

Europejskiego, którzy chcą nagłośnić i promować wspólne idee. Stanowi ona forum, w ramach którego możliwa 

jest wymiana wiedzy eksperckiej oraz prowadzenie prac ustawodawczych w określonych dziedzinach, co odbywa 

się w ścisłej współpracy z zewnętrznymi stronami.  



  

 

 

Uwaga dla redaktorów 

Więcej informacji:  

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

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

 

Śledź nas na Twitterze (@cancereu), portalu Facebook (facebook.com/pg/ECPCfb) i www.ecpc.org/ 
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