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Comisia a colaborat timp de mulți ani cu statele membre în ceea ce privește screeningul pentru 
cancer. Cel de-al doilea raport privind punerea în aplicare a recomandării din 2003 a Consiliului 
privind screeningul pentru cancer1 oferă dovada că programele de screening al populației sunt foarte 
eficiente în reducerea incidenței cancerului de col uterin și a mortalității cauzate de cancerul de sân și 
cancerul colorectal. Punerea în aplicare a unor programe de screening organizat, pe baza Orientărilor 
europene2 elaborate de Comisie și de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul 
Cancerului, poate duce la disparități între statele membre atunci când se aplică criterii precum 
populația țintă definită, intervalul de screening, protocolul de testare și activitatea de monitorizare și 
de asigurare deplină a calității la toate nivelurile. 
 
În 2015, Comisia a lansat Inițiativa europeană privind cancerul de sân3 pentru a actualiza orientările 
europene și sistemele de asigurare a calității existente în vederea acreditării unor centre ale 
cancerului de sân. În mod similar, în 2017 va fi lansată Inițiativa europeană privind cancerul 
colorectal. Ambele inițiative vizează să ofere asistență statelor membre la punerea în aplicare a 
programelor de screening și să contribuie, astfel, la reducerea disparităților de tratament dintre statele 
membre. 
 
Statele membre dețin competențe depline privind furnizarea de asistență medicală. Ele decid, 
definesc și pun în aplicare investițiile din sectorul sănătății. Comisia încurajează reformele sistemelor 
de sănătate la nivel național, în special prin intermediul semestrului european, în favoarea unor 
sisteme de sănătate mai eficiente, accesibile și reziliente și oferă informații privind situația sistemelor 
de sănătate în întreaga UE prin rapoarte privind starea de sănătate la nivelul UE4. Comisia 
cooperează, de asemenea, cu statele membre pentru sporirea capacităților acestora de gestionare a 
fondurilor structurale în domeniul sănătății și pentru schimbul de bune practici. 

                                                      
1 

 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/major_chronic_diseases/docs/2017_cancerscreening_2ndr
eportimplementation_en.pdf 

2  https://ec.europa.eu/health/major_chronic_diseases/diseases/cancer_ro#fragment4 
3  http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/ 
4  http://ec.europa.eu/health/state/summary_ro 


