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B6-0000/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu o boji proti rakovine v rozšírenej Európskej únii

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 152 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na články 163 – 173 Zmluvy o ES,

– so zreteľom na druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia (2008 – 2013)1,

– so zreteľom na Bielu knihu Komisie s názvom Spoločne za zdravie: strategický prístup
EÚ na obdobie 2008 – 20132,

– so zreteľom na siedmy rámcový program Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, 
technického rozvoja a demonštračných činností (2007 až 2013)3,

– so zreteľom na nariadenie o liekoch na pediatrické použitie4,

– so zreteľom na odporúčanie Rady z 2. decembra 2003 o skríningu rakoviny5,

– so zreteľom na svoje písomné vyhlásenie o potrebe komplexnej stratégie boja proti 
rakovine prijaté 27. septembra 20076,

– so zreteľom na návrh uznesenia o rakovine prsníka v rámci rozšírenej Európskej únie 
prijatý 25. októbra 20067,

– so zreteľom na akčný plán Spoločenstva proti rakovine8,

– so zreteľom na článok 88a Smernice 2001/83/ES, v znení zmien a doplnení Smernice 
2004/27/ES o právnych predpisoch Spoločenstva týkajúcich sa liekov na humánne 
použitie9,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 2. júna 2004 o záveroch Rámcového dohovoru 
Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku10,

– so zreteľom na článok 108 ods. 5 rokovacieho poriadku

                                               
1 Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007.
2 KOM(2007) 630 v konečnom znení 
3 Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006.
4 Nariadenie (ES) č. 1901/2006; Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006.
5 Ú. v. EÚ L 327, 16.12.2003.
6 WD 0052/2007
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006
8 Ú. v. ES L 95, 16.4.1996
9 Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004
10 Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004
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A. keďže podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) je 
každému tretiemu Európanovi v priebehu jeho života stanovená diagnóza rakoviny 
a každý štvrtý Európan na túto chorobu zomrie,

B. keďže v roku 2006 sa vyskytlo takmer 2,3 milióna nových prípadov rakoviny a viac 
ako 1 milión ľudí v EÚ na rakovinu zomrelo; keďže najviac úmrtí sa vyskytlo u ľudí 
s rakovinou pľúc, rakovinou hrubého čreva a konečníka a rakovinou prsníka,

C. keďže jedným z dôvodov stúpajúceho zaťaženia spojeného s rakovinou v rámci Únie 
je jej starnúce obyvateľstvo,

D. keďže v nových členských štátoch je úmrtnosť u ľudí zomierajúcich na rakovinu 
vyššia ako v EÚ–15,

E. keďže k dôvodom veľkých rozdielov v miere prežitia po obdobie piatich rokov 
u väčšiny typov rakoviny v Európe patria rozdiely v kvalite zariadení na liečbu 
rakoviny, v skríningových programoch, v usmerneniach pre najlepšie postupy 
založené na dôkazoch, v rádioterapeutických zariadeniach a v dostupnosti nových 
liekov proti rakovine,

F. keďže v priebehu trvania akčného plánu Komisie proti rakovine (1996 – 2002) bol 
v mnohých krajinách dosiahnutý pozitívny vývoj v oblasti úmrtnosti na niekoľko 
najbežnejších foriem rakoviny,

G. keďže podľa odhadov WHO sa minimálne jednej tretine prípadov rakoviny dá predísť 
a keďže pre kontrolu rakoviny je z hľadiska nákladov najúčinnejšou dlhodobou 
stratégiou prevencia; a keďže ďalšia tretina prípadov rakoviny by sa dala vyliečiť, 
pokiaľ by sa včas zistila a bola by vhodne liečená,

H. keďže podľa údajov OECD sa v súčasnosti z celkového rozpočtu krajín OECD na 
ochranu zdravia využívajú priemerne len 3 % na prevenciu, pričom na zdravotnú 
starostlivosť a liečbu sa využíva 97 %,

I. keďže riadne vypracovaný a spravovaný vnútroštátny program kontroly rakoviny 
znižuje výskyt rakoviny a zlepšuje život onkologických pacientov,

J. keďže pre porovnateľnosť údajov o rakovine je potrebné, aby všetky členské štáty 
zosúladili zhromažďovanie údajov,

K. keďže v rámci EÚ v súčasnosti existujú rozdiely v oblasti skríningu rakoviny 
a následných postupov,

L. keďže onkológia nie je vo všetkých členských štátoch EÚ uznaná ako lekárska 
špecializácia,

M. keďže komplexnosť rakoviny si vyžaduje zlepšenie komunikácie medzi širokou 
škálou a vysokým počtom zdravotníckeho personálu, ktorý sa zaoberá liečbou 
onkologických pacientov; a keďže psychologická a sociálna starostlivosť 
o onkologických pacientov môže zlepšiť ich kvalitu života,
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N. keďže onkologickí pacienti nemajú v súčasnosti rovnaký prístup k informáciám 
o liekoch,

1. vyzýva Komisiu, aby zriadila inštitucionalizovanú pracovnú skupinu EÚ pre rakovinu, 
ktorú by tvorili členovia z Komisie, Rady a Európskeho parlamentu a ktorá by sa 
pravidelne schádzala s cieľom zhromažďovať a vymieňať najlepšie postupy pre 
prevenciu, skríning a liečbu, ako aj s cieľom zabezpečiť vedúce postavenie v súvislosti 
s lepšou kontrolou rakoviny v Európe;

2. naliehavo žiada členské štáty, aby vykonávali štatutárnu registráciu prípadov rakoviny, 
s cieľom zabezpečiť kapacity pre hodnotenie programov prevencie, skríningu, liečby 
a prežitia na základe údajov o obyvateľstve;

3. vyzýva Komisiu, aby v rámci druhého akčného programu v oblasti verejného zdravia 
podporila siete vnútroštátnych onkologických registrov s cieľom uskutočniť celoúnijnú 
štúdiu rozdielov v súvislosti s výskytom a prežitím rakoviny;

4. naliehavo žiada vlády Českej republiky a Talianska, ktoré dosiaľ neratifikovali Rámcový 
dohovor o kontrole tabaku, ktorý nadobudol účinnosť vo februári 2005, aby tak urobili;

5. vyzýva Komisiu, aby povzbudila a podporila iniciatívy, ktoré zahŕňajú široký okruh 
zainteresovaných strán na účely prevencie rakoviny prostredníctvom propagácie 
zdravého životného štýlu, najmä v súvislosti s hlavnými rizikovými faktormi, ako je 
tabak, alkohol, nezdravé stravovanie a nedostatok pohybu, a s osobitým dôrazom na deti 
a dospievajúcich;

6. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby podporili informačné kampane o skríningu 
rakoviny zamerané na verejnosť a na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
ako aj výmenu najlepších postupov v rámci preventívnych opatrení, ako je očkovanie 
proti HPV, chrániace mladé ženy pred rakovinou krčka maternice;

7. žiada členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby vykonali odporúčanie Rady o skríningu 
rakoviny a zaviedli programy pre skríning obyvateľstva zameraný na rakovinu prsníka, 
krčka maternice, hrubého čreva a konečníka, v súlade s európskymi usmerneniami 
o zabezpečovaní kvality;

8. vyzýva členské štáty, aby v rámci celého územia zabezpečili multidisciplinárne 
onkologické tímy s cieľom vyvinúť najlepší plán liečby pre pacientov a zlepšiť 
vzdelávanie onkológov a zdravotníckeho personálu v oblasti rozpoznávania 
psychologických a sociálnych potrieb pacientov v záujme zlepšenia kvality života 
a zmiernenia obáv a depresií onkologických pacientov;

9. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby uznali onkológiu ako lekársku špecializáciu 
a lekárom s touto špecializáciou zabezpečili celoživotné vzdelávanie v súlade 
s dohodnutými usmerneniami;

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili a propagovali usmernenia v oblasti 
paliatívnej starostlivosti;

11. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že legislatíva Spoločenstva bude zahŕňať podnety pre 
priemysel ako aj pre vedecko-výskumných pracovníkov s cieľom zabezpečiť nepretržitý 
výskum a zaručiť nové generácie liekov a liečebných postupov na boj proti rakovine a jej 
kontrolu;
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12. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom sietí zdravotného personálu zabezpečila šírenie 
najlepších postupov liečby a starostlivosti, a tak občanom zabezpečila prístup 
k najlepším existujúcim liečebným postupom;

13. vyzýva Komisiu, aby zo štrukturálnych fondov a zo siedmeho rámcového programu pre 
výskum uvoľnila prostriedky na vytvorenie a financovanie referenčných sietí pre 
zriedkavé a ťažko liečiteľné formy rakoviny, s cieľom zhromaždiť zdroje a odborné 
znalosti a zlepšiť diagnózu a liečbu;

14. vyzýva Radu a Komisiu, aby zaviedli normu EÚ pre hodnotenie nových inovatívnych 
terapeutických prístupov a identifikáciu najlepších klinických postupov;

15. očakáva návrh Komisie, ktorý zabezpečí kvalitné, objektívne, spoľahlivé a nie na 
komerčné účely zamerané informácie o liečivých výrobkoch;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala smernicu o klinických testoch s cieľom podporiť 
rozšírenie akademického výskumu rakoviny;

17. vyzýva Komisiu, aby vypracovala chartu na ochranu onkologických pacientov 
a chronicky chorých ľudí na pracovisku, ktorej cieľom bude vyžadovať od spoločností, 
aby umožnili pacientom zotrvať v zamestnaní počas liečby a vrátiť sa na trh práce;

18. povzbudzuje nové členské štáty, aby vo väčšom rozsahu využívali štrukturálne fondy na 
zlepšenie infraštruktúry zdravotnej starostlivosti, ako napríklad na podporu vykonania 
odporúčania Rady o skríningu rakoviny;

19. podporuje nadchádzajúce slovinské predsedníctvo EÚ, ktoré vyhlásilo rakovinu za jednu 
zo svojich priorít na rok 2008;

20. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a parlamentom členských 
štátov.
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