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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно съобщението на Комисията относно действия срещу рака: европейско 
партньорство
(2009/2103(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно действия срещу рака: 
европейско партньорство (COM(2009)0291),

– като взе предвид Решение № 1350/2007/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 октомври 2007 г. за създаване на втора Програма за действие на 
Общността в областта на здравето (2008—2013 г.)1,

– като взе предвид своята резолюция от 9 октомври 2008 г. относно Бялата книга, 
озаглавена „Заедно за здраве: Стратегически подход за ЕС 2008-2013 г.“2,

– като взе предвид Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на 
Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и 
демонстрационни дейности (2007–2013 г.)3,

– като взе предвид заключенията на Съвета относно намаляване на тежестта, 
свързана с раковите заболявания, приети на 10 юни 2008 г.4,

– като взе предвид препоръката на Съвета 2003/878/ЕО от 2 декември 2003 г. 
относно онкологичния скрининг5,

– като взе предвид своята декларация от 11 октомври 2007 г. за необходимостта от 
всеобхватна стратегия за контрол на рака6, 

– като взе предвид своята резолюция от 10 април 2008 г. относно борбата срещу 
рака в разширения Европейски съюз7,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2006 г. относно рака на 
гърдата в разширения Европейски съюз8,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юни 2003 г. относно рака на гърдата в 
Европейския съюз1,

                                               
1 ОВ L 301, 20.11.2007 г., стр. 3.
2 Приети текстове, P6_TA(2008)0477.
3 ОВ L 412, 30.12.2006 г., стр. 1.
4 Съвет на Европейския съюз, Заключения на Съвета относно намаляване на тежестта, свързана с 
раковите заболявания, 2876-о заседание на Съвета „Социална политика, здравеопазване и потребителски 
въпроси“, Люксембург, 10 юни 2008 г.
5 ОВ L 327, 16.12.2003 г., стр. 34.
6 ОВ C 227 E, 4.9.2008 г., стр. 160.
7 ОВ C 247 E, 15.10.2009 г., стр. 11.
8 ОВ C 313 E, 20.12.2006 г., стр. 273.
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– като взе предвид Решение № 646/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
29 март 1996 г. за приемане на план за действие за борба срещу рака в рамките на 
действията в областта на общественото здраве (1996–2000 г.)2,

– като взе предвид Решение № 2004/513/ЕО на Съвета от 2 юни 2004 г. относно 
сключването на Рамковата конвенция на Световната здравна организация (СЗО) 
за контрол на тютюна3,

– като взе предвид третата версия на Европейския кодекс за борба срещу рака,

– като взе предвид световния доклад за рака за 2008 г. на Международната агенция 
за изследване на рака (IARC),

– като взе предвид своята декларация относно хепатит С4,

– като взе предвид дейността и заключенията на съставената от представители на 
всички партии група по интереси „Членове на ЕП срещу рака“ (MAC),

– като взе предвид член 184 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид член 35 от Хартата на основните права на Европейския съюз5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A7-0000/2010),

А. като има предвид, че ракът се разпространява като епидемия по целия свят 
независимо от напредъка в медицината,

Б. като има предвид, че ракът е вторият най-разпространен причинител на смърт за 
2006 г., като на него се дължат два на всеки десет смъртни случая при жените и 
три на всеки десет − при мъжете, което се равнява годишно на близо 3,2 милиона 
граждани на ЕС с поставена диагноза рак,

В. като има предвид, че според приблизителната оценка на Международната агенция 
за изследване на рака (IARC), на един на всеки трима европейци през живота му 
се поставя диагноза рак, а един на всеки четирима умира от болестта,

Г. като има предвид, че се предвижда през 2010 г. 3 милиона европейци да развият 
рак и се очаква почти 2 милиона да починат от рак, а предвижданията за 2020 г. 

                                                                                                                                                  
1 ОВ C 68 E, 18.3.2004 г., стр. 611.
2 ОВ L 95, 16.4.1996 г., стр. 9.
3 ОВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 8.
4 ОВ C 27 E, 31.01.2008 г., стр. 247.
5 ОВ C 364, 18.12.2000 г., стр. 1.
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сочат, че 3,4 милиона европейци ще развият рак и над 2,1 милиона ще умрат 
вследствие на болестта,

Д. като има предвид, че борбата срещу рака следва да се разгледа като съществена 
част от Здравната стратегия,

Е. като има предвид, че ракът в детска възраст, главната причина за смъртност при 
младежите, може успешно да се лекува и да достигне до равнище на преживяване 
от 80%,

Ж. като има предвид, че ефективната профилактика може да допринесе значително за 
подобряване на здравето и че беше прогнозирано, че посредством провеждането 
на скрининг за рак на маточната шийка, обхващащ 100% от населението, може да 
бъде постигнато близо 94%-но намаляване на загубите на години 
продължителност на живота, а със всеки 152 направени цитонамазки – да бъде 
спечелена по една година живот,

З. като има предвид, че ракът се причинява от много фактори на многобройни етапи 
и следователно изисква нов модел за неговата превенция, който да третира 
еднакво генетичните фактори, начина на живот, факторите, свързани с работната 
и околната среда по начин, който отразява действителните резултати от 
съчетаването на различните фактори, вместо да се концентрира върху отделните 
причини,

И. като има предвид, че химикалите, които нарушават дейността на жлезите с 
вътрешна секреция, могат да играят важна роля за образуването на рак, например 
в случаите на рак на гърдата или тестисите, и във връзка с това изискват 
специфично действие,

Й. като има предвид, че системите на здравеопазване в Европа са изправени пред 
големи предизвикателства към своята дългосрочна стабилност: първото от които е 
въздействието, което застаряващото население ще окаже върху изискванията за 
работната сила и цялостните разходи за здравеопазване; в допълнение, новите 
технологии, въпреки че носят значителни ползи, изискват съответно обучен 
персонал и евентуално по-големи разходи,

К. като има предвид, че застаряващото население на Съюза е една от причините за 
увеличаването на тежестта на рака в целия Съюз,

Л. като има предвид, че в Договора от Лисабон споделената компетентност между 
Европейския съюз и държавите-членки се прилага при общи проблеми на 
сигурността в областта на общественото здраве, като например опазването на 
физическото и психичното здраве,

М. като има предвид, че равнището на смъртност от рак в новите държави-членки е 
по-високо от това в държавите от ЕС-15,

Н. като има предвид, че СЗО оценява, че поне една трета от всички случаи на рак 
могат да се предотвратят и че профилактиката предлага възможно най-разходно 
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ефективната дългосрочна стратегия за контрол на рака, и се оценява, че ракът 
може да се предотврати посредством изменение или избягване на основните 
рискови фактори като например тютюнопушенето, наднорменото тегло, ниския 
прием на плодове и зеленчуци, липсата на физическа активност и консумацията 
на алкохол,

О. като има предвид, че още през 1987 г. експерти разработиха Европейския кодекс 
за борба срещу рака като основан върху доказателства инструмент за 
профилактика,

П. като има предвид обезпокоителните и неприемливи разлики в качеството на 
оборудването за лечение на рак, скрининг програмите, насоките за основани на 
доказателства най-добри практики, оборудването за радиотерапия и достъпа до 
противоракови медикаменти са сред причините за големите различия в 
процентните стойности на петгодишното преживяване при повечето ракови 
заболявания в Европа,

Р. като има предвид, че случаите на ракови заболявания могат да бъдат намалени и 
контролирани посредством прилагането на основани на фактите стратегии за 
ранно откриване и управление при раковоболни пациенти,

С. като има предвид данните, че 25% от смъртните случаи от рак в Европейския 
съюз са свързани с тютюнопушенето; като има предвид, че тютюнопушенето е 
причина за между 80% и 90% на смъртни случаи от рак на белите дробове по 
света, и че все повече млади момичета започват да пушат, което води до риск от 
нарастване на рака на белите дробове при жените в бъдеще,

Т. като има предвид, че през последните 20 години заболяванията от рак на черния 
дроб нараснаха повече от два пъти, а през 2006 г. имаше 50 300 нови случая на 
рак в ЕС-27, а 45 771 починаха от болестта, и като има предвид, че в допълнение 
към извънредното тегло и консумацията на алкохол, между 75% и 85% от 
случаите на първичен рак на черния дроб се приписват на продължителни 
инфекции с вирусен хепатит (тип B или C),

У. като има предвид, че е ясно установено, че начинът на живот, по-конкретно 
хранителните навици, оказват въздействие върху развитието на туморите и във 
връзка с това запазването на добър хранителен статус допринася за
преживяването (поне при определени видове тумори) и за качеството на живот на 
раковоболните,

Ф. като има предвид, че някои видове рак могат да се избегнат, а здравето като цяло 
може да се подобри посредством възприемане на по-здравословен начин на живот 
и като има предвид, че раковите заболявания могат да бъдат излекувани, или 
шансовете за излекуването им да се увеличат съществено, ако бъдат открити на 
ранен етап,

Х. като има предвид, че една добре замислена, правилно ръководена национална 
програма за контрол намалява броя на случаите на рак и смъртността вследствие 
на ракови заболявания, в някои случаи с над 70%, и подобрява живота на 
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раковоболните пациенти, независимо от ограниченията, които съответната страна 
среща поради недостиг на средства,

Ц. като има предвид, че в национален мащаб провеждането на ефективни програми 
за скрининг, разработени на демографска основа и в съответствие с европейски 
насоки – при наличие на такива – значително подобрява качеството и 
достъпността на скрининга за рак, както и услугите по диагностициране и лечение 
за населението, като по този начин подобрява контрола на рака,

Ч. като има предвид, че наличието на национални ракови регистри във всички 
държави-членки е от основно значение за предоставянето на сравними данни за 
рака,

Ш. като има предвид, че междуинституционалното сътрудничество може да подобри 
ефективността на общите ни усилия,

Щ. като има предвид, че онкологията не е призната за медицинска специалност във 
всички държави-членки на ЕС и че е необходимо да се гарантира продължаващо 
медицинско образование,

Ю. като има предвид, че свободното движение на лица и свободното движение на 
работници се гарантират от правото на Общността, като принцип, свободата на 
установяване спомага за гарантиране, че здравните работници отиват там, където 
са най-необходими, като по този начин пациентите са пряко облагодетелствани и 
се избягват многобройните трудности, свързани с движението на пациенти през 
граница,

Я. като има предвид, че сложността на рака изисква подобрена комуникация между 
многобройните и различни здравни работници, свързани с лечението на 
раковоболния пациент и като има предвид, че психосоциалната грижа за 
раковоболните може да подобри качеството им на живот,

АА. като има предвид, че в момента раковоболните не разполагат с равностоен достъп 
до сведенията за лекарствените средства и се нуждаят спешно от повече 
информация във всеки стадий на заболяването си,

1. приветства предложението на Комисията за създаване на Европейско 
партньорство за действия за борба с рака за периода 2009–2013 г. с цел да 
подпомогне усилията на държавите-членки в усилията им за борбата с рака, като 
им предостави рамка за набелязване и съвместно ползване на информация, 
капацитет и експертни познания в сферата на превенцията и контрола на раковите 
заболявания и посредством включване на съответните заинтересовани страни на 
цялата територия на ЕС в съвместни действия;

2. подчертава, че с цел добро и ефективно партньорство следва да се установи по-
тясно сътрудничество със заинтересованите страни, с участието на гражданското 
общество и организациите на работодателите и работниците на европейско, 
национално, регионално и местно равнище; 
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3. призовава Европейската комисия и Европейския съвет да сътрудничат на 
Европейския парламент в едно добре съгласувано междуинституционално 
партньорство с цел намаляване на тежестта, свързана с раковите заболявания;

4. подчертава, че един всеобхватен подход към раковите заболявания и 
мултидисциплинарни екипи могат да гарантират по-ефикасна грижа за 
раковоболните пациенти и че цялостната грижа за раковоболните, при която се 
отдава дължимото внимание и подкрепа за психологическото благосъстояние на 
пациента, е жизненоважна част от грижата и също следва да бъде насърчавана;

5. посочва, че съгласно Договора от Лисабон, Европейският парламент и Съветът, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация с 
Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, могат освен това 
да приемат насърчителни мерки с цел опазване и подобряване на човешкото 
здраве;

6. призовава държавите-членки да изготвят цялостни планове за борба с рака 
възможно най-скоро, тъй като те са от ключово значение за постигане на 
амбициозната дългосрочна цел на партньорството за намаляване на тежестта, 
свързана с раковите заболявания с 15% до 2020 г.;

7. подчертава, че превенцията е най-ефикасното спрямо разходите ответно действие, 
тъй като една трета от случаите на ракови заболявания са предотвратими и 
настоятелно призовава за систематично и стратегическо инвестиране на повече 
ресурси в превенцията; подчертава, че в настоящата ситуация на финансова 
нестабилност е особено важно да продължим да инвестираме в здравеопазване, 
по-специално посредством превантивни действия;

8. подчертава, че нараства необходимостта да се обърне внимание и на качеството 
на живот на все по-многобройните пациенти с хронични ракови заболявания, 
които не могат да бъдат излекувани, но чието състояние може да бъде 
стабилизирано за определен брой години;

9. подчертава, че действията с цел намаляване на неравенствата на тежестта, 
свързана с раковите заболявания, следва да включват целенасочено насърчаване 
на здравето, програми за обществено образование и профилактика, както и 
събиране на данни от разработени на демографска основа национални ракови 
регистри и сравними, пълни и точни регистри с данни относно раковите 
заболявания;

10. настоятелно призовава, освен популяризирането на здравето и борбата с 
наднорменото тегло и прекомерната консумация на алкохол, профилактиката и 
контролът на заболяванията, които могат да се развият в рак, като например 
първична и вторична профилактика на вирусен хепатит и лечение, когато е 
целесъобразно, да се разгледат от партньорството за борба срещу рака и при 
бъдещи инициативи на ЕС, като например преразгледаната препоръка на Съвета 
относно онкологичния скрининг;



PR\803676BG.doc 9/14 PE438.367v02-00

BG

11. подчертава, че следва да се разработят интегрирани научни изследвания (базови и 
клинични) върху използването на храненето за профилактика на рака или 
лечението на недохранването, свързано с раковите заболявания, както и одобрени 
и общоприети насоки относно хранителната подкрепа за раковоболни пациенти;

12. подчертава, че е необходимо Европейският кодекс за борба срещу рака да се 
преразгледа и да се популяризира по-широко и енергично на територията на ЕС-
27 и че по-конкретни усилия следва да се насочат към новите държави-членки в 
рамките на Европейското партньорство за действия за борба с рака; 

13. подчертава, че случаите на ракови заболявания могат да бъдат намалени и 
контролирани посредством прилагането на основани на фактите стратегии за 
ранно откриване и управление при раковоболни пациенти; това включва 
осигуряването на подходяща информация, за да се гарантира осведомеността 
относно ползите от скрининга при лицата, които следва да се възползват от него;

14. подчертава неотложната необходимост от съгласувани стандарти за качествено 
лечение за раковите заболявания в детска възраст, които да се споделят и 
прилагат из целия ЕС-27; 

15. призовава Комисията да осигури финансиране за по-нататъшното разработване на 
кръвни тестове (тестове за биомаркери) в рамките на Седмата рамкова програма 
за научни изследвания;

16. призовава за активиране на подкрепата за научните изследвания в областта на 
профилактиката на рака, включително за изследвания на последиците от вредни 
химикали и екологични замърсители, храненето, начина на живот, генетичните 
фактори и взаимодействието на всички тези елементи, и призовава да се проучат 
връзките между рака на гърдата и потенциалните рискови фактори като например 
тютюна, алкохола и хормоните;

17. призовава Комисията да насърчава държавите-членки да инвестират по-голяма 
част от своите ресурси в профилактика;

18. призовава Комисията и държавите-членки да създадат Европейска мрежа за 
профилактика в рамките на Европейско партньорство за действия за борба с рака; 

19. подчертава, че възможно най-добрата грижа за пациентите изисква 
мултидисциплинарен подход и че онкологът има централна роля като посредник 
за пациентите, и че са необходими образование, ясни критерии и насоки, за да се 
гарантира оптимална квалификация на медицинските работници, които използват 
медикаменти за лечение на рак; 

20. настоява Комисията и държавите-членки да насърчават информационни кампании 
сред широката общественост и предоставящите здравни грижи относно скрининга 
за рак, както и обмяната на най-добри практики относно превантивните мерки или 
мерките за откриване на ранен етап, като например разходно ефективното 
интегриране на подходящи тестове за човешкия папиломен вирус (HPV) при 
скрининга за рак на шийката на матката и ваксиниране срещу HPV за защита на 
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младите жени от рак на шийката на матката, и призовава Европейското 
партньорство за действия за борба с рака да разгледа необходимостта от 
осъвременяване на препоръката на Съвета относно онкологичния скрининг, така 
че да се вземат предвид доказаните данни за ефективен скрининг на рака на 
простатата при мъжете;

21. призовава Комисията да изготви харта за защита на правата на раковоболните и 
на хронично болните на работното място, с цел да се изиска от дружествата да 
осигуряват възможност пациентите да продължат да работят по време на 
лечението и да се върнат към нормалните си професионални дейности, когато то 
приключи;

22. отбелязва, че качеството на палиативните грижи за неизлечимо болни пациенти 
варира от една държава-членка в друга и обмяната на добри практики може да 
бъде от полза за подобряването му и във връзка с това призовава държавите-
членки да насърчават и популяризират палиативните грижи и да установят насоки 
за тяхното полагане;

23. подчертава, че следва да се полагат повече усилия във връзка с програми за 
психо-социална и професионална рехабилитация за раковоболни пациенти, които 
да включват широк набор от дейности с цел информиране, консултиране и 
предоставяне на съвети относно евентуални промени в начина на живот и 
поведението, психологическа подкрепа и въпроси, свързани със социалните 
грижи;

24. призовава Комисията да гарантира, че законодателството на Общността 
стимулира промишлеността и научните работници, така че да се насърчи 
непрекъснатостта на изследователския процес и да се гарантира наличността на 
основаващи се на нови научни доказателства лекарства и лечения за борба и 
контрол на рака; 

25. призовава Комисията да осигури чрез мрежи от здравни специалисти 
разпространението на най-добрите практики за лечение и грижи, за да гарантира, 
че гражданите имат достъп до най-доброто налично лечение; 

26. призовава държавите-членки и Комисията да разработят и развият инициативи за 
оказване на подкрепа на хора, които пряко или непряко са засегнати от рак, по-
специално чрез стартиране и разработване на психологически грижи и подкрепа 
за хората, преживели рак, навсякъде в ЕС;

27. настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират равен 
достъп до лекарства за лечение на рак за всички нуждаещи се пациенти във 
всички държави-членки;

28. очаква държавите-членки да приемат по-добри информационни политики относно 
важността на скринингa за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на 
дебелото черво, с оглед повишаване равнищата на възприемане и участие сред 
всички целеви групи от населението, като се обръща специално внимание на 
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включването на малцинствените групи и групите в неравностойно социално и 
икономическо положение;

29. подчертава, че изложените в партньорството за борба с рака цели са дългосрочни 
и по тази причина настоятелно призовава европейските институции да подкрепят 
устойчивостта и жизнеспособността на партньорството за борба с рака за 
десетгодишен период в бъдещия общностен бюджет за здравеопазването; 
призовава Комисията да наблюдава напредъка по прилагането на препоръките от 
европейското партньорство; 

30. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Всяка година на 3,2 милиона европейски граждани се поставя диагноза рак

Както в съобщението на Комисията правилно се посочва, ракът представлява едно от 
най-големите предизвикателства в здравната област, пред които сме изправени в 
Европа и всъщност в световен мащаб. За съжаление ракът все още се разпространява 
като епидемия през второто хилядолетие. Понастоящем с над 3 милиона нови случая и 
1,7 милиона смъртни случая ежегодно ракът представлява втората по важност причина 
за смърт и заболеваемост в Европа. Понастоящем на един на всеки трима граждани на 
ЕС ще бъде поставена диагноза рак през техния живот, а експертите прогнозират рязко 
утежняване на положението с рака поради застаряване на населението, освен ако сега 
не се предприемат спешни действия за подобряване контрола на раковите заболявания. 
Това беше и основна причина за резолюцията на Европейския парламент относно 
борбата срещу рака в разширения ЕС, кампанията на парламентарната група по 
интереси Членове на ЕП срещу рака, инициативата на словенското председателство на 
ЕС, която доведе до приемането на заключенията на Съвета относно намаляване на 
тежестта, свързана с раковите заболявания.

Като ответна реакция на тези инициативи ракът продължава да бъде специален 
приоритет за Европейската общност. Европейската комисия предлага Европейско 
партньорство за действия срещу рака за периода 2009–2013 г., нов опит за 
приобщаване на всички заинтересовани страни да работят заедно в духа на ползотворно 
партньорство. Ракът е социален и политически проблем и по тази причина изисква 
съвместни действия на европейско, национално, регионално и местно равнище. 
Договорът от Лисабон точно определя, че Съюзът разполага с компетентност да 
предприема действия за подкрепа, координиране или допълване на действията на 
държавите-членки. Една от областите на тези действия, в тяхното европейско 
измерение, е опазване и подобряване на човешкото здраве (член 6, буква а)). Във 
времето на финансова криза европейското партньорство има голяма възможност да 
насърчава държавите-членки да инвестират повече средства в превенция и 
здравословен начин на живот. За да се постигне по-ефикасна координация между 
дейностите и действията, предприети в различните сфери на политиките от държавите-
членки и други заинтересовани страни, необходимо е последователно по-тясно да си 
сътрудничим с работодателите и работниците. Единствено посредством включване на 
съответните заинтересовани страни на цялата територия на Европейския съюз в 
съвместни действия за борба с раковите заболявания, може значително да намалим 
тежестта, свързана с раковите заболявания в Европа.

Ракът е една от най-дълго съществуващите области на общностни действия в областта 
на общественото здраве. Налице са добри постижения в политиката в областта на 
общественото здраве на равнище ЕС в няколко сфери, които имат пряко и положително 
въздействие върху превенцията и контрола на раковите заболявания. В своя предишен 
мандат Европейският парламент беше много активен в тази насока. Успяхме да 
поставим въпроса, свързан с раковите заболявания, на по-предно място в политическата 
програма на европейските институции. 
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При все това Европа все още се характеризира с неприемливо неравенство по 
отношение на контрола на раковите заболявания. По тази причина ЕС и националните 
държави сложиха началото на няколко проекта, включително програми за скрининг на 
раковите заболявания и национални планове за борба с раковите заболявания. Една 
национална програма за контрол на раковите заболявания, която е добре замислена и 
правилно ръководена, намалява честотата на раковите заболявания и подобрява живота 
на раковоболните пациенти, независимо от ограниченията, които съответната страна 
среща поради недостиг на средства. Следователно едно от най-важните действия в 
рамките на партньорството следва да бъде апелът към всички правителства в ЕС да 
разработват и прилагат национални планове за борба с раковите заболявания, а при 
наличието на такива − да ги подобряват. Подобни планове следва да водят борба със 
заболяването във всички области на дейност – от превенция, скрининг и ранно 
откриване до висококачествена диагностика, лечение и грижи, психо-социални и 
палиативни грижи, и да включват изследвания на раковите заболявания.

Европейското партньорство подчертава, че една трета от случаите на ракови 
заболявания са предотвратими и че превенцията е най-ефикасното спрямо разходите 
ответно действие. Това обаче налага дългосрочни и устойчиви инвестиции за действия. 
Ако Европа желае да изпълни амбициозната цел, определена в съобщението на 
Комисията за 15%-но намаляване на случаите на нови ракови заболявания до 2020 г., и 
с оглед на настоящата възходяща тенденция поради демографския растеж и 
застаряването на населението, е необходимо процентът на разпространение да се 
понижи, за да се изпълни тази цел. 

По тази причина настоятелно призоваваме за систематично и стратегическо 
инвестиране на повече ресурси в превенцията, като в противен случай постигането на 
тази цел може да се окаже невъзможно. Европейският съюз вече постигна съгласие 
относно два важни инструмента за превенция, основани на фактите: Европейския 
кодекс за борба срещу рака, който установява рамка за насърчаване на здравословен 
начин на живот сред широката общественост и Препоръките на Съвета за скрининг 
за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото черво. Те са отлична 
основа за инвестиране в енергични и последователни усилия за превенция с цел да 
подпомогнат противодействието на раковите заболявания. Препоръката ни е 
съществуващите инструменти да се насърчават по-енергично съгласно партньорството 
с цел мобилизиране на големи части от широката общественост, включително на по-
трудните за достигане части, като например малцинствените групи и групите в 
неравностойно положение. 

Едно от предизвикателствата когато се застъпва каузата за превенция е че трябва да 
поемем ангажимент за инвестиране в бъдещето, тъй като за всяка инициатива за 
превенция, поради самото й естество, е необходим период от 10 години за постигане на 
измерими резултати. Необходимо е да събираме систематично доказателства за 
превенция, в противен случай ще продължи трудната борба националните правителства 
да бъдат убедени да инвестират в превенция.

Във връзка с това един от недостатъците на предложението на Комисията е, че в 
предложението се определят цели за десетгодишен период, докато финансовата 
подкрепа посредством общностния бюджет е организирана на краткосрочна основа. 
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Предлагаме да се представи доклад през третата година от дейността на партньорството 
пред комисията на Европейския парламент по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните за преглед на действията, предприети за получаване на 
допълнителна бюджетна подкрепа от нашата институция.


