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Angående: Brister i EU:s nuvarande politik beträffande tjock- och ändtarmscancer 

Tjock- och ändtarmscancer orsakar mer än 200 000 dödsfall varje år och är därmed den näst 
dödligaste cancerformen i Europa. Förebyggande screening av det slag som ministerrådet 
föreslog 2003 skulle kunna minska antalet dödsfall med minst 60 000 varje år. Den första 
rapporten om medlemsstaternas genomförande av rådets rekommendationer från 2008 visade 
att över hela EU var genomförandenivåerna för screening av tjock- och ändtarmscancer lägst 
av alla rekommenderade former av screening. I EU genomfördes mindre än hälften av det 
rekommenderade minsta årliga antalet screeningtillfällen, och endast tolv medlemsstater 
tillämpade befolkningsbaserade program för att kunna upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.

EU:s hälsoprogram för 2010 och 2011 anger inga specifika krav eller mål beträffande tjock-
och ändtarmscancer, trots de framsteg som skulle kunna göras på detta område. Ytterligare 
forskning skulle kunna göra förebyggande åtgärder mer kostnadseffektiva och leda till att mer 
patienttillvända tester blir tillgängliga.

Kommissionen utarbetade år 2006 europeiska riktlinjer för kvalitetssäkring vid 
bröstcancerscreening och bröstcancerdiagnos samt år 2008 europeiska riktlinjer för 
kvalitetssäkring vid screening av livmoderhalscancer. Dock lyckades det inte kommissionen 
att förverkliga sin avsikt att år 2010 offentliggöra europeiska riktlinjer för kvalitetssäkring vid 
screening av tjock- och ändtarmscancer.



PE458.501v01-00 2/2 CM\855953SV.doc

SV

Europaparlamentet antog i november 2010 den skriftliga förklaringen nr 68/2010 om kampen 
mot tjock- och ändtarmscancer i Europeiska unionen. I den skriftliga förklaringen uppmanas 
kommissionen och medlemsstaterna att 

– stödja upplysningskampanjer i EU som särskilt riktar sig till ungdomar och yngre 
vuxna om livsstilsfaktorer som orsakar tjock- och ändtarmscancer,

– främja tillämpningen av bästa screeningmetoder för tjock- och ändtarmscancer i 
samtliga EU-länder och vartannat år offentliggöra lägesrapporter,

– prioritera spridning av forskning och kunskap om screening för tjock- och 
ändtarmscancer i de kommande arbetsprogrammen i EU:s sjunde ramprogram för 
forskning och EU:s hälsoprogram,

– införa landsomfattande screening för tjock- och ändtarmscancer i enlighet med EU:s 
riktlinjer.

Vi vill i detta sammanhang ställa följande frågor till kommissionen: 

1. Vilka ytterligare åtgärder kommer kommissionen att vidta för att påskynda 
genomförandet av nationella befolkningsbaserade screeningprogram i EU:s 
medlemsstater? 

2. Kommer kommissionen att ägna större uppmärksamhet åt tjock- och ändtarmscancer i 
framtida hälsorelaterade forskningsprogram och, om så är fallet, vad kommer dessa 
program att inriktas på och hur kan berörda intressenter stödja planerings- och 
beslutsprocessen? 

3. När kommer kommissionen att offentliggöra riktlinjerna för screening av tjock- och 
ändtarmscancer och vad är skälet till att den ännu inte har gjort det?


