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Aihe: Paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaa koskevien EU:n toimien puutteellisuus 

Paksu- ja peräsuolen syöpä, joka aiheuttaa vuosittain, yli 200 000 kuolemantapausta 
vuodessa, on toiseksi tappavin syövän muoto Euroopan unionissa. Ehkäisevät 
seulontatoimenpiteet, joita ministerineuvosto suositteli vuonna 2003, voisivat vähentää 
mainitusta määrästä vähintään 60 000 kuolemantapausta. Komission suositusten 
täytäntöönpanoa jäsenvaltiossa koskeneessa ensimmäisessä täytäntöönpanokertomuksessa 
vuonna 2008 todettiin, että kaikista seulontatutkimusten kohteista juuri paksu- ja peräsuolen 
syövän seulontatutkimusten täytäntöönpanoaste oli kaikista alhaisin kaikkialla Euroopan 
unionissa.  EU:ssa toteutettiin alle puolet suositelluista vuosittaisista vähimmäistutkimuksista 
ja vain 12 jäsenvaltiossa sovellettiin varhaiseen toteamiseen perustuvia seulontaohjelmia. 

Vuosia 2010 ja 2011 koskeneet EU:n terveysohjelmat eivät sisältäneet mitään paksu- ja 
peräsuolen syövän seulontatutkimuksia koskevia kehotuksia, vaikka niillä voitaisiin saavuttaa 
merkittäviä tuloksia. Lisätutkimuksilla voitaisiin parantaa ehkäisytoimien 
kustannustehokkuutta ja edistää potilasystävällisempiä tutkimuksia.

Euroopan komissio on julkaissut "Rintasyöpäseulonnan ja -diagnosoinnin laadunvarmistusta 
koskevat eurooppalaiset suuntaviivat" vuonna 2006 ja "Kohdunkaulan syövän seulonnan 
laadunvarmentamista koskevat eurooppalaiset suuntaviivat" vuonna 2008. Komissio ei 
toteuttanut aikomustaan julkistaa paksun- ja peräsuolen seulonnan laadunvarmistamista 
koskevat eurooppalaiset suuntaviivat syksyllä 2010.  
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Euroopan parlamentti hyväksyi marraskuussa 2010 paksu- ja peräsuolen syövän torjuntaa 
koskevan kirjallisen kannanoton N:o 68/2010. Kirjallisessa kannanotossa Euroopan 
komissiota ja jäsenvaltioita kehotettiin: 

– tukemaan erityisesti teini-ikäisille ja nuorille aikuisille suunnattuja 
valistuskampanjoita, jotka liittyvät paksu- ja peräsuolen syöpää aiheuttaviin 
elämäntapoihin, 

– edistämään paksu- ja peräsuolen syöpäseulontoihin liittyvien parhaiden käytänteiden 
toimeenpanemista koko EU:n alueella ja julkaisemaan edistymiskertomuksia kahden 
vuoden välein,

– asettamaan paksu- ja peräsuolen syövän seulontatutkimuksen ja sitä koskevan tiedon 
levittämisen etusijalle tulevissa työohjelmissa, jotka sisältyvät tutkimuksen 
seitsemänteen puiteohjelman ja EU:n terveysohjelmaan,

– ottamaan käyttöön paksu- ja peräsuolen syövän kattavat seulonnat kaikissa 
jäsenvaltioissa EU:n suuntaviivojen mukaisesti;

Tässä yhteydessä kysymme komissiolta seuraavaa: 

1. Mihin jatkotoimiin komissio aikoo ryhtyä kansal l is ten väestöpohjaisten 
seulontaohjelmien täytäntöönpanon nopeuttamiseksi EU:n jäsenvaltiossa? 

2. Aikooko komissio kiinnittää enemmän huomiota paksu- ja peräsuolen syövän ongelmaan 
terveyden tulevissa tutkimusohjelmissa, ja jos komissio aikoo sen tehdä, mihin komissio 
aikoo keskittyä ja miten kaikki asianomaiset toimijat voivat tukema suunnittelu- ja 
päätöksentekoprosessia? 

3. Koska komissio aikoo julkistaa paksun- ja peräsuolen seulontaa koskevat suuntaviivat ja 
ilmoittaa, mistä syystä niiden julkistaminen on viivästynyt?


