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Ziua de azi marchează înființarea primului și singurului intergrup din cadrul Parlamentului UE care se ocupă 

exclusiv de combaterea cancerului: Intergrupul pentru Lupta împotriva Cancerului. Acest grup informal este 

format din membri transpartinici ai Parlamentului European (europarlamentari), fiind prezidat de eurodeputatul 

Cristian Bușoi (PPE) și co-prezidat de europarlamentarii Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello (PPE), 

Frédérique Ries (Renew), iar Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer (ECPC) asigură activitățile de secretariat.  

 

Evenimentul virtual de inaugurare aduce laolaltă deputați europeni și o serie de vorbitori de înalt nivel, printre 

care și comisarul pentru sănătate Stella Kyriakides și președintele comitetului pentru misiunea împotriva 

cancerului, prof. Walter Ricciardi, care vor discuta despre importanța conceptului de „misiune” de combatere a 

cancerului în timpul unor pandemii precum COVID-19, dar și rolul factorilor decizionali și al părților interesate, 

inclusiv organizații ale pacienților, cum ar fi ECPC.  

 

„Cancerul nu poate fi învins în mod individual, ci este o șansă ca părțile interesate de la toate nivelurile și cu 

diverse experiențe și fonduri să colaboreze în beneficiul tuturor cetățenilor europeni. Planul european de luptă 

împotriva cancerului este un act de unitate europeană” a declarat europarlamentarul român Cristian-Silviu Bușoi 

(PPE), președintele Intergrupului pentru Lupta împotriva Cancerului. 

 

„ECPC este cea mai mare asociație care reunește sub umbrela sa pacienții cu cancer, și suntem onorați să 

asigurăm secretariatul acestui nou important intergrup pentru lupta împotriva cancerului. Înființarea 

Intergrupului pentru Lupta împotriva Cancerului arată că această incidența cancerului a devenit într-adevăr o 

prioritate în Europa. Ne vom strădui, împreună cu membrii acestui grup, ca pacienții să fie în centrul strategiei 

europene privind cancerul” a declarat Kathi Apostolidis, președinta ECPC. 

 

În ciuda eforturilor depuse pentru scăderea incidenței cazurilor de cancer din Europa în ultimii ani, cancerul 

rămâne una dintre principalele provocări cu care se confruntă medicina și societatea din zilele noastre. Acesta 

este motivul pentru care Comisia a selectat cancerul drept una dintre cele cinci noi misiuni pentru cercetare și 

inovare în UE. Scopul misiunii împotriva cancerului este să crească rata de supraviețuire la 75% până în 2030, 

față de la 47% cât este în prezent, prin acordarea unei atenții sporite prevenirii, tratamentului, îngrijirii 

bolnavilor de cancer și a supraviețuitorilor, inovării sociale și reducerii inegalităților existente. Împreună cu 

misiunea împotriva cancerului, Planul european de luptă împotriva cancerului - care urmează să fie publicat 

până la sfârșitul anului 2020 - se va concentra pe prevenirea, diagnosticarea, tratamentul și calitatea vieții 

pacienților și a supraviețuitorilor.  



  

 

 

Odată cu lansarea Intergrupului pentru Lupta împotriva Cancerului, europarlamentarii își manifestă cu tărie 

sprijinul și voința politică de a trece lupta împotriva cancerului la un nivel superior. Membrii intergrupului vor 

putea să se dedice pe deplin luptei împotriva cancerului și vor putea conlucra astfel încât să elimine breșa dintre 

instituțiile europene și cetățenii Europei. Intergrupul pentru Lupta împotriva Cancerului va servi drept forum 

pentru europarlamentarii din toate partidele politice și le va oferi posibilitatea să se implice dialogul cu pacienții 

bolnavi de cancer, cu supraviețuitorii și cu îngrijitorii acestora, cu societățile științifice și medicale, cu institutele 

de cercetare, cu grupurile de reflecție, cu medicii și cu cercetătorii, cu responsabilii cu elaborarea politicilor și cu 

liderii din industria sănătății, cu societatea civilă în general, cu guvernele și cu instituțiile naționale. Acest 

intergrup va acționa ca un canal de comunicare bidirecțional, prin organizarea de audieri și dezbateri, precum și 

de misiuni de informare pe teme importante, cum ar fi prevenirea, accesul la tratament, lipsa de medicamente, 

cercetări ale influenței cancerului asupra calității vieții, inovația în îngrijirea pacienților cu cancer și rata de 

supraviețuire. Intergrupul va informa direcția strategică a Parlamentului European privind lupta împotriva 

cancerului, va asigura continuitatea între mandatul anterior și cel actual și va ghida activitatea eurodeputaților în 

cadrul misiunii împotriva cancerului și în cadrul Planului european de luptă împotriva cancerului, bazat pe soluții 

non-partizane și pe dovezi concrete. 

 

Acest nou intergrup a fost inițiat de ECPC, împreună cu membri proeminenți ai Academiei Europene pentru 

Studierea Cancerului (EACS), ca parte a angajamentului și implicării continue a ECPC în crearea de „misiuni” care 

să vină în sprijinul Comisiei Europene. ECPC, alături de cele 450 de organizații membre, care reunesc bolnavii de 

cancer din cadrul UE, va acționa ca intermediar între Intergrupul pentru Lupta împotriva Cancerului din cadrul 

Parlamentului UE și societatea civilă în general. În calitatea sa de Secretariat al intergrupului, ECPC va oferi 

membrilor acces la mărturii reale și la experiențe ale pacienților, permițând în același timp cetățenilor să își 

exprime direct cererile către factorii de decizie europeni. ECPC are posibilitatea să împărtășească cunoștințe prin 

rețeaua sa paneuropeană de organizații, precum și să influențeze politicile de sănătate publică și politicile 

privind combaterea cancerului.  

 

/// 

 

Despre Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer și intergrupurile din cadrul Parlamentului UE 

Coaliția Europeană a Pacienților cu Cancer (ECPC) este vocea pacienților cu cancer din Europa. Cu peste 450 de 

organizații membre, ECPC reunește sub umbrela sa cele mai multe asociații de pacienți cu cancer din Europa, din 

toate cele 28 de state membre ale UE și din multe alte țări europene și neeuropene. ECPC reprezintă pacienții 

care sunt afectați de toate tipurile de cancer, de la cele mai rare până la cele mai frecvente.  

 

Un intergrup din cadrul Parlamentului UE este un grup informal transpartinic, format din eurodeputați care 

doresc să evidențieze și să promoveze împărtășirea ideilor. Acesta servește drept for de discuții, de obicei în 

strânsă cooperare cu părțile interesate externe, în care se pot împărtăși cunoștințe și se poate avansa activitatea 

legislativă pe anumite subiecte.  
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Pentru informații suplimentare:  

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

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

Urmăriți-ne pe Twitter (@cancereu), pe Facebook (facebook.com/pg/ECPCfb) și pe www.ecpc.org/ 
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