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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0975/2008, ingiven av Killian McLoughlin (irländsk medborgare), 
för Campaign for Cancer Services in Sligo, om att behålla den befintliga 
cancervården i Sligo

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar en strategi som nyligen lanserades av den irländska regeringen och 
som går ut på att ta bort befintlig cancerbedömning, cancerdiagnostik och cancerkirurgi från 
nordvästra Irland i slutet av 2008. Enligt framställaren kommer dessa vårdtjänster, som hittills 
varit tillgängliga på Sligos allmänna sjukhus, i framtiden att finnas på universitetssjukhuset i 
Galway. Framställaren anser att denna åtgärd är omotiverad eftersom Sligos allmänna sjukhus 
är internationellt känt för sitt cancerarbete. Han anser dessutom att det är oacceptabelt att 
befolkningen i nordvästra Irland ska tvingas bege sig till Galway för att kunna genomgå en 
cancerundersökning. Framställaren ber Europaparlamentet att inte bara se till att den irländska 
regeringen omprövar sina planer, utan även att den inför strålbehandling och screening i 
Sligo, vilket den tidigare har lovat att göra och som rekommenderas i EU:s riktlinjer

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 28 november 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009

I framställningen hävdas att man bör bevara den befintliga cancervården och tillhandahålla all 
slags cancervård för nordvästra Irland i Sligo.

Framställarna träffade i oktober 2008 generaldirektören för hälsa och konsumentskydd för att 
diskutera detta. Som en uppföljning föreslogs att framställarna skulle ta kontakt med 
generaldirektoratet för regionalpolitik angående möjligheten att använda EU:s strukturfonder 
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för att finansiera infrastruktur inom hälsoområdet.

Kommissionen upprepar att medlemsstaterna ansvarar för cancerförebyggande vård och 
cancervård i enlighet med artikel 152 i fördraget. Europeiska unionen har därmed inte 
befogenhet att kommentera hälso- och sjukvård eller medicinsk behandling i en särskild 
medlemsstat. Kommissionens roll är att stödja medlemsstaterna genom att tillhandahålla 
jämförbara uppgifter och information och att stödja åtgärder i syfte att förebygga ohälsa på 
grundval av viktiga bestämningsfaktorer (exempelvis fetma, fysisk aktivitet och rökning) och 
även sekundära förebyggande åtgärder, däribland mammografi.

I rådets rekommendation om cancerscreening, som antogs enhälligt av alla 
hälsovårdsministerier 20031, betonas grundläggande principer när det gäller bästa praxis för 
att tidigt upptäcka cancer, och inbjuder alla medlemsstater att vidta gemensamma åtgärder för 
att verkställa nationell, befolkningsbaserad screening för bröst-, livmoderhals- samt tjock- och 
ändtarmscancer. Betydelsen av cancerscreening som ett sätt att värna om god hälsa i ett 
åldrande Europa har även lyfts fram i EU:s hälsostrategi2.

I december 2008 antog Europeiska kommissionen sin första rapport om genomförande av 
rådets rekommendation av den 2 december 2003 om cancerscreening3. I rapporten uppmanas 
medlemsstaterna att öka sitt arbete med att fullfölja de mål som fastställs i 
rekommendationen. Där bestäms att ytterligare arbete måste utföras för att verkställa, 
förbättra och upprätthålla högkvalitativa, befolkningsbaserade screeningsåtgärder. I rapporten 
ges även stöd för samarbete mellan medlemsstaterna och andra viktiga aktörer, däribland 
forskare och experter.

                                               
1 Se Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:327:0034:0038:SV:PDF
2 Se Internet: http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm
3 Se Internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0882:FIN:SV:PDF


