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Danes začenja svoje delo ena in edina parlamentarna medskupina EU, ki se ukvarja izključno z rakom: medskupina 

za onkološke izzive. Tej neuradni medstrankarski skupini poslancev Evropskega parlamenta predseduje evropski 

poslanec Cristian Bușoi (EPP), sopredsedujejo pa ji evropski poslanci Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello 

(EPP), Frédérique Ries (Renew), Evropska koalicija onkoloških bolnikov (ECPC) pa zagotavlja storitve sekretariata.  

 

Virtualni otvoritveni dogodek združuje evropske poslance in vrsto pomembnih govornikov, vključno s komisarko 

za zdravje Stello Kyriakides in predsednikom onkološke misije prof. Walterjem Ricciardijem, da se pogovorijo o 

pomembnosti koncepta »Misije« na področju raka v času pandemije, kakršna je COVID-19, in vlogi oblikovalcev 

politik in interesnih skupin, vključno z organizacijami bolnikov, kakršna je ECPC.  

 

»Raka ne more premagati en sam akter, to je priložnost za interesne skupine na vseh ravneh in z naborom različnih 

izkušenj in strokovnih podlag, da sodelujejo v korist vseh Evropejcev. Evropski načrt za premagovanje raka je 

dejanje enotnosti Evrope,« je povedal romunski evropski poslanec Cristian-Silviu Busoi (EPP), predsednik 

medskupine za onkološke izzive. 

 

»Kot največjemu krovnemu združenju onkoloških bolnikov je ECPC v čast, da zagotovi storitve sekretariata tej 

pomembni novi medskupini za problematiko raka. Ustanovitev medskupine za onkološke izzive kaže na to, da je 

problematika raka v Evropi resnično postala prednostna naloga. S člani skupine bomo sodelovali, da zagotovimo, 

da bodo bolniki v središču evropske strategije o raku,« je povedala predsednica ECPC Kathi Apostolidis. 

 

Kljub prizadevanjem za ublažitev vedno hujše problematike raka v Evropi v zadnjih letih, ostaja rak eden glavnih 

zdravstvenih in družbenih izzivov našega časa. Zato je Komisija rak izbrala kot eno od petih novih raziskovalnih in 

inovacijskih misij EU. Cilj onkološke misije je doseči 75-odstotno stopnjo preživetja do leta 2030, v primerjavi s 

trenutno 47-odstotno, s poudarkom na preprečevanju raka, zdravljenju, skrbi za preživele, družbenih inovacijah 

in zagotavljanju zmanjšanja obstoječih neenakosti. Evropski načrt za premagovanje raka, ki bo deloval z roko v roki 

z onkološko misijo in se pričakuje, da bo objavljen do konca leta 2020,bo osredotočen na preprečevanje, diagnozo, 

zdravljenje in kakovost življenja bolnikov in preživelih.  

 

Z začetkom delovanja medskupine za onkološke izzive evropski poslanci izkazujejo svojo močno podporo in 

politično voljo, da se boj proti raku dvigne na višjo raven. Člani medskupine se bodo lahko bolj posvetili boju proti 

raku in medsebojno sodelovali za premostitev prepada med evropskimi institucijami in državljani Evrope. 

Medskupina za onkološke izzive bo služila kot forum za evropske poslance iz vseh političnih strank, da se vključijo 

v dialog z bolniki, ljudmi, ki so raka preživeli in njihovimi skrbniki, znanstvenimi in medicinskimi društvi, 



  

raziskovalnimi ustanovami, možganskimi trusti, zdravstvenimi delavci in raziskovalci, oblikovalci politik in vodji 

zdravstvene industrije, civilno družbo na splošno, nacionalnimi vladami in institucijami. Delovala bo kot dvosmerni 

komunikacijski kanal z organizacijo zaslišanj in razprav ter misij ugotavljanja dejstev z najpomembnejših področij, 

kot so preprečevanje, dostop za zdravljenja, pomanjkanje zdravil, onkološke raziskave o kakovosti življenja, 

inovacije na področju onkološke nege in preživetvenost. Medskupina bo poročala o strateški usmeritvi Evropskega 

parlamenta na področju boja proti raku, zagotavljala kontinuiteto med prejšnjim in trenutnim mandatom in 

usmerjala delo evropskih poslancev na področju onkološke misije in evropskega načrta za premagovanje raka, na 

podlagi nestrankarskih rešitev, ki temeljijo na dokazih. 

 

To novo medskupino je zasnoval ECPC v okviru svojih stalnih prizadevanj za vzpostavitev »misij« v podporo 

Evropski komisiji in v sodelovanju s pomembnimi člani Evropske akademije onkoloških znanosti (EACS). ECPC bo s 

svojimi 450 organizacijami onkoloških bolnikov po vsej EU deloval kot posrednik med parlamentarno medskupino 

za bolj proti raku in civilno družbo na splošno. Kot sekretariat medskupine bo ECPC članom zagotovil dostop do 

resničnih izpovedi in izkušenj bolnikov, državljanom pa bo omogočil, da svoje potrebe izrazijo neposredno 

evropskim oblikovalcem politik. ECPC lahko deli znanje prek vseevropske mreže organizacij in s tem vpliva na javno 

zdravje in politike na področju boj proti raku.  

 

/// 

 

O Evropski koaliciji onkoloških bolnikov in parlamentarnih medskupin 

Evropska koalicija onkoloških bolnikov (ECPC) je glas onkoloških bolnikov v Evropi. Z več kot 450 člani je ECPC 

največje evropsko krovno združenje onkoloških bolnikov, ki zajema vseh 28 držav članic EU in številne druge 

evropske in neevropske države. ECPC zastopa bolnike z vsemi vrstami raka, od najbolj redkih do najbolj pogostih.  

 

Parlamentarna medskupina je neuradna medstrankarska skupina evropskih poslancev, ki želijo izpostaviti in širiti 

skupne ideje. Služi kot forum, običajno v tesnem sodelovanju z zunanjimi interesnimi skupinami, kjer je mogoče 

deliti strokovno znanje in izboljšati zakonodajo na zadevna področja.  

 

 

Opombe za urednike 

Za dodatne informacije se obrnite na:  

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

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

Sledite nam na Twitterju (@cancereu), Facebooku (facebook.com/pg/ECPCfb) in www.ecpc.org/ 
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