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Dnes sme zaznamenali vznik prvej a jedinej parlamentnej medziskupiny EÚ, ktorá sa zaoberá výlučne rakovinou:
medziskupina Challenge Cancer Intergroup. Tejto neformálnej skupine poslancov naprieč politického spektra
Európskeho parlamentu (EP) predsedá poslanec Cristian Bușoi (EPP – Európska ľudová strana) a spolupredsedajú
poslanci Alessandra Moretti (S&D – Pokrokové spojenectvo socialistov a demokratov), Aldo Patriciello (EPP),
Frédérique Ries (Renew – Obnovme Európu), spolu s členmi Európskej koalície pacientov s rakovinou (ECPC), ktorá
funguje ako jej sekretariát.
Na virtuálnom podujatí sa stretnú poslanci Európskeho parlamentu a mnoho prednášajúcich na najvyššej úrovni
vrátane komisárky pre zdravie Stelly Kyriakidesovej a predsedu rady Misie proti rakovine Prof. Waltera Ricciardiho,
aby prediskutovali význam koncepcie „misia“ v oblasti rakoviny v časoch pandémií ako je COVID-19 a úlohu tvorcov
politík a zainteresovaných strán vrátane organizácií pacientov ako je ECPC.
„Poraziť rakovinu nemôže len jediný aktér, je to príležitosť pre zúčastnené strany na všetkých úrovniach so všetkými
ich skúsenosťami a doterajšou praxou, aby spolupracovali v prospech všetkých Európanov. Európsky plán boja proti
rakovine je aktom európskej jednoty,“ uviedol rumunský poslanec Európskeho parlamentu Cristian-Silviu Bușoi
(EPP), predseda medziskupiny Challenge Cancer Intergroup.
„Ako najväčšia zastrešujúca asociácia pacientov s rakovinou sme všetci v ECPC poctení, že možeme poskytovať
služby sekretariátu tejto dôležitej novej medziskupine pre rakovinu. Zrod medziskupiny Challenge Cancer
Intergroup ukazuje, že rakovina sa v Európe skutočne stala prioritou. Budeme spolupracovať s členmi skupiny, aby
sme zaistili, že pacienti budú v strede pozornosti európskej stratégie boja proti rakovine,“ uviedla predsedkyňa
ECPC Kathi Apostolidis.
Napriek úsiliu existujúcemu v posledných rokoch riešiť rastúce bremeno rakoviny v Európe, zostáva rakovina
jednou z hlavných medicínskych a spoločenských výziev našej doby. Z tohto dôvodu Komisia vybrala rakovinu ako
jednu zo svojich piatich nových výskumných a inovačných misií EÚ. Cieľom Misie proti rakovine je dosiahnuť do
roku 2030 75 % mieru prežitia zo súčasných 47 %, a to zameraním sa na prevenciu rakoviny, liečbu, starostlivosť
o prežitie, sociálnu inováciu a zabezpečenie zníženia existujúcich nerovností. V spolupráci s Misiou proti rakovine,
Európskym plánom boja proti rakovine, ktorý sa má uverejniť do konca roku 2020, sa zameriame na prevenciu,
diagnostiku, liečbu a kvalitu života pacientov a preživších.
Zriadením medziskupiny Challenge Cancer Intergroup poslanci Európskeho parlamentu vyjadrujú svoju silnú
podporu a politickú vôľu podniknúť kroky v oblasti boja proti rakovine na vyššej úrovni. Členovia medziskupiny sa

budú môcť viac venovať boju proti rakovine a spolupracovať na preklenutí priepasti medzi európskymi inštitúciami
a európskymi občanmi. Medziskupina Challenge Cancer Intergroup bude slúžiť ako fórum pre poslancov
Európskeho parlamentu zo všetkých politických strán, aby sa zapojili do dialógu s pacientmi, ľuďmi, ktorí prežili
rakovinu a opatrovateľmi, vedeckými a lekárskymi spoločnosťami, výskumnými inštitúciami, think tankami,
lekármi a výskumníkmi, tvorcami politík a vedúcimi predstaviteľmi zdravotníctva, občianskou spoločnosťou ako
celkom, národnými vládami a inštitúciami. Bude pôsobiť ako obojsmerný komunikačný kanál prostredníctvom
vypočúvaní a diskusií a prieskumných misií o najdôležitejších témach, ako sú prevencia, prístup k liečbe,
nedostatok liekov, výskum rakoviny týkajúci sa kvality života, inovácia v liečbe rakoviny a prežitie. Medziskupina
bude informovať o strategickom smerovaní Európskeho parlamentu v boji proti rakovine, zabezpečí kontinuitu
medzi predchádzajúcim a súčasným mandátom a usmerní prácu poslancov Európskeho parlamentu v oblasti Misie
proti rakovine a Európskeho plánu boja proti rakovine na základe nestranných a podložených riešení.
Táto nová medziskupina bola vytvorená združením ECPC ako výsledok jej stáleho odhodlania a zapojenia sa do
zriaďovania „misií“ na podporu Európskej komisie a spolu s poprednými členmi Európskej akadémie vied o
rakovine (EACS). ECPC so svojimi 450 členskými organizáciami pacientov s rakovinou v celej EÚ bude pôsobiť ako
sprostredkovateľ medzi parlamentnou medziskupinou pre rakovinu a občianskou spoločnosťou vo všeobecnosti.
ECPC ako sekretariát medziskupiny poskytne členom prístup k skutočným svedectvám a skúsenostiam pacientov,
pričom občanom umožní vyjadrovať svoje potreby priamo európskym tvorcom politík. ECPC má schopnosť zdieľať
vedomosti v rámci celej svojej celoeurópskej siete organizácií a ovplyvňovať tak politiky verejného zdravia a
rakoviny.
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O Európskej koalícii pacientov s rakovinou a parlamentných medziskupinách
Európska koalícia pacientov s rakovinou (ECPC) je hlasom pacientov s rakovinou v Európe. S viac ako 450 členmi
je ECPC najväčším zastrešujúcim združením pacientov s rakovinou v Európe, ktoré pokrýva všetkých 28 členských
štátov EÚ a mnoho ďalších európskych a mimoeurópskych krajín. ECPC predstavuje pacientov ovplyvnených
všetkými druhmi rakoviny, od najvzácnejších po najbežnejšie.
Parlamentná medziskupina je neformálna skupina poslancov Európskeho parlamentu z rôznych politických strán,
ktorí chcú vyzdvihnúť a propagovať spoločné myšlienky. Slúži ako fórum, zvyčajne v úzkej spolupráci s externými
zúčastnenými stranami, kde sa môžu zdieľať odborné znalosti a pri niektorých témach je možné dosiahnuť pokrok
v legislatívnej práci.
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