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Idag lanseras den första och enda tvärpolitiska gruppen inom Europaparlamentet som enbart handlar om cancer: 

Challenge Cancer Intergroup. Denna informella grupp av ledamöter i Europaparlamentet från alla partier leds av 

parlamentsledamot Cristian Bușoi (EPP) med parlamentsledamöterna Alessandra Moretti (S&D), Aldo Patriciello 

(EPP), Frédérique Ries (Renew) som vice-ordföranden och sekretariat från European Cancer Patient Coalition 

(ECPC).  

 

Denna virtuella lansering samlar ledamöter i Europaparlamentet och ett flertal respekterade talare, inklusive 

hälsokommissionär Stella Kyriakides och ordförande för canceruppdragets uppdragsstyrelse, professor Walter 

Ricciardi, för att diskutera vikten av uppdragskonceptet i kampen mot cancer under pandemier såsom COVID-19 

och den roll som innehas av lagstiftare och intressenter, inklusive patientorganisationer såsom ECPC.  

 

”Kampen mot cancer kan inte ledas av en enskild aktör, utan är en möjlighet för intressenter på alla nivåer, med 

olika erfarenhet och bakgrunder, att arbeta tillsammans för alla människor i Europa. Europas plan för 

cancerbekämpning är ett uttryck av europeisk enighet”, säger den rumänske parlamentsledamoten Cristian-Silviu 

Bușoi (EPP), ordförande för Challenge Cancer Intergroup. 

 

”Som den största paraplyorganisationen för cancerpatienter är vi på ECPC glada över att tillhandahålla 

sekretariatet för denna viktiga nya tvärpolitiska grupp om cancer. Skapandet av Challenge Cancer Intergroup visar 

att cancer verkligen har blivit en prioritet i Europa. Vi kommer att arbeta med medlemmarna i gruppen för att 

säkerställa att patienten står i centrum för Europas cancerstrategi”, säger ECPC:s president Kathi Apostolidis. 

 

Trots åtgärder för att hantera den ökande cancerbördan i Europa under de senaste åren är cancer fortsättningsvis 

en av dagens största utmaningar, såväl medicinskt som samhällsmässigt. Detta är anledningen till att 

kommissionen har valt cancer som en av EU:s fem nya uppdrag för forskning och innovation. Målet med 

canceruppdraget är att uppnå en överlevnadsgrad på 75 % senast 2030 jämfört med 47 % idag, genom att fokusera 

på förebyggande av cancer, behandling, vård av överlevare och social innovation samt säkerställa att befintliga 

ojämlikheter minskas. Europas plan för cancerbekämpning, som förväntas publiceras i slutet av 2020, kommer att 

utarbetas i nära samarbete med canceruppdraget och fokusera på förebyggande, diagnos, behandling och 

livskvalitet för patienter och överlevare.  

 

Genom lanseringen av Challenge Cancer Intergroup visar parlamentsledamöterna sitt starka stöd och sin politiska 

vilja att ta kampen mot cancer till nästa nivå. Den tvärpolitiska gruppens medlemmar kommer att kunna engagera 

sig djupare i kampen mot cancer och arbeta tillsammans för att överbrygga gapet mellan europeiska institutioner 



  

 

och europeiska medborgare. Challenge Cancer Intergroup kommer att tjäna som ett forum för 

parlamentsledamöter från alla politiska partier, där de kan delta i dialoger med patienter, canceröverlevare och 

vårdgivare, vetenskapliga och medicinska organisationer, forskningsinstitutioner, tankesmedjor, läkare och 

forskare, lagstiftare och ledare inom sjukvårdsbranschen, samhället i allmänhet, nationella regeringar och andra 

institutioner. Det kommer att agera som en kanal för tvåvägskommunikation genom att hålla sammanträden och 

debatter och faktasökande uppdrag om viktiga ämnen såsom förebyggande, åtkomst till behandling, brist på 

läkemedel, cancerforskning om livskvalitet, innovation inom cancervård och hur det är att överleva cancer. Den 

tvärpolitiska gruppen kommer att leda Europaparlamentets strategiska riktning i kampen mot cancer, säkerställa 

kontinuitet mellan det tidigare och det aktuella mandatet samt leda parlamentsledamöternas arbete med 

canceruppdraget och Europas plan för cancerbekämpning, baserat på opolitiska och evidensbaserade lösningar. 

 

ECPC har skapat denna nya tvärpolitiska grupp till följd av ett kontinuerligt engagemang och delaktighet vid 

skapandet av ”uppdrag” för att stödja Europeiska kommissionen tillsammans med medlemmar av European 

Academy of Cancer Sciences (EACS). ECPC, med 450 medlemmar av cancerpatientorganisationer över hela Europa, 

kommer att agera som en mellanhand mellan parlamentets tvärpolitiska grupp om cancer och samhället i övrigt. 

I egenskap av sekretariat för gruppen kommer ECPC att ge sina medlemmar åtkomst till verkliga vittnesmål och 

patienterfarenheter samt ge medborgare möjlighet att uttrycka sina behov direkt till lagstiftare i Europa. ECPC kan 

dela med sig av kunskap genom sitt paneuropeiska nätverk av organisationer för att påverka lagar som rör 

samhällshälsa och cancer.  

 

/// 

 

Om European Cancer Patient Coalition (ECPC) och tvärpolitiska parlamentsgrupper 

ECPC (den europeiska koalitionen av cancerpatienter) är cancerpatienternas röst i Europa. ECPC är Europas största 

paraplyorganisationer med över 450 medlemmar från alla 28 EU-medlemsstater och många andra europeiska och 

icke-europeiska länder. ECPC representerar patienter med alla typer av cancer, från de mest sällsynta till de 

vanligast förekommande.  

 

En tvärpolitisk parlamentsgrupp är en informell grupp av parlamentsledamöter från olika partier som vill 

uppmärksamma och främja gemensamma idéer. Den fungerar som ett forum, vanligen i nära samarbete med 

externa intressenter, där expertis kan delas och arbete med lagar och förordningar kan främjas inom specifika 

ämnen.  

 

 

Kommentarer till utgivare 

För mer information, kontakta:  

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

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

Följ oss på Twitter (@cancereu), Facebook (facebook.com/pg/ECPCfb) och på www.ecpc.org/ 
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