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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti nádorovým onemocněním 
(2009/2103(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině 
(KOM(2009)0291),

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES ze dne 
23. října 2007, kterým se zavádí druhý akční program Společenství v oblasti zdraví 
(2008–2013)1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 na téma „Společně pro zdraví: 
strategický přístup pro EU na období 2008–2013“2,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES ze dne 
18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro 
výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)3,

– s ohledem na závěry Rady o zmírnění dopadů nádorových onemocnění v Evropě, přijaté 
dne 10. června 20084,

– s ohledem na doporučení Rady 2003/878/ES ze dne 2. prosince 2003 o screeningu 
nádorových onemocnění5,

– s ohledem na své prohlášení ze dne 11. října 2007 o potřebě komplexní strategie boje 
proti rakovině6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené 
Evropské unii7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. října 2006 o rakovině prsu v rozšířené Evropské 
unii8,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. června 2003 o rakovině prsu v Evropské unii9,

                                               
1 Úř. věst. L 301, 20.11.2007, s. 3.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0477.
3 Úř. věst. L 412, 30.12.2006, s. 1.
4 Rada Evropské unie, závěry Rady o zmírnění dopadů nádorových onemocnění, 2876. zasedání Rady ve složení 
pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele, Lucemburk, 10. června 2008.
5 Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 34.
6 Úř. věst. C 227 E, 4.9.2008, s. 160.
7 Úř. věst. C 247 E, 15.10.2009, s. 11.
8 Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 273.
9 Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 611.
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– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 646/96/ES ze dne 29. března 
1996, kterým se přijímá akční plán Společenství pro boj proti rakovině v rámci činnosti
v oblasti veřejného zdraví (1996 až 2000)1,

– s ohledem na rozhodnutí Rady č. 2004/513/EC ze dne 2. června 2004 o uzavření 
Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku2,

– s ohledem na Evropský kodex proti rakovině: třetí verze,

– s ohledem na publikaci World Cancer Report 2008 (Globální zpráva o nádorových 
onemocněních za rok 2008), kterou vypracovala Mezinárodní agentura pro výzkum 
nádorových onemocnění (International Agency for Research on Cancer, IARC),

– s ohledem na prohlášení Evropského parlamentu o hepatitidě typu C3,

– s ohledem na činnost a závěry nadstranické zájmové skupiny Poslanci EP proti 
nádorovým onemocněním (MEPS Against Cancer, MAC),

– s ohledem na článek 184 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 35 Listiny základních práv Evropské unie4,– s ohledem čl. 43 
jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro práva žen a rovnost 
pohlaví (A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že se nádorová onemocnění navzdory pokroku medicíny epidemicky 
šíří po celém světě,

B. vzhledem k tomu, že v roce 2006 byla nádorová onemocnění druhou nejběžnější 
příčinou úmrtí: na deset úmrtí u žen připadla dvě způsobená nádorovým onemocněním,
u mužů to byla tři úmrtí z deseti. Každý rok se nádorová onemocnění diagnostikují 
přibližně u 3,2 milionu občanů EU,

C. vzhledem k tomu, že podle odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum nádorových 
onemocnění (IARC) je každému třetímu Evropanovi v průběhu jeho života stanovena 
diagnóza nádorového onemocnění a každý čtvrtý Evropan na tuto nemoc zemře,

D. vzhledem k tomu, že podle odhadů onemocní v roce 2010 nádorovým onemocněním 3 
miliony Evropanů a takřka dva miliony na ně zemřou a podle odhadů na rok 2020 
onemocní nádorovým onemocněním 3,4 miliony Evropanů a 2,1 milionů na následky 
choroby zemře,

                                               
1 Úř. věst. L 95, 16.4.1996, s. 9.
2 Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 8.
3 Úř. věst. C 27 E, 31.1.2008, s. 247.
4 Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
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E. vzhledem k tomu, že boj proti nádorovým onemocněním by měl být považován za 
zásadní součást strategie v oblasti zdraví,

F. vzhledem k tomu, že nádorová onemocnění u dětí, která jsou nejčastější příčinou úmrtí 
mladých lidí, může být úspěšně léčena s 80% mírou přežití,

G. vzhledem k tomu, že účinná prevence může významně přispět ke zlepšení zdraví,
a vzhledem k tomu, že se odhaduje, že provádění screeningu rakoviny děložního čípku
v celé populaci by mohlo snížit počet ztracených let života o 94 % a každých 152 
cytologických vyšetření metodou Papanicolaova testu (PAP test) by mohlo zachránit 
jeden rok života,

H. vzhledem k tomu, že nádorová onemocnění jsou způsobena mnoha faktory v několika 
stadiích, a vyžadují tudíž nový přístup k prevenci, který by se stejnou měrou zabýval 
faktory genetiky, životního stylu, zaměstnání a životního prostředí, a to takovým 
způsobem, který by odrážel skutečné kombinované vlivy různých příčin, spíše než aby 
se zaměřoval na izolované příčiny,

I. vzhledem k tomu, že chemické látky způsobující endokrinní poruchy mohou hrát při 
rozvoji nádorových onemocnění významnou roli, například v případě rakoviny prsu 
nebo varlat, a vyžadují proto zvláštní opatření,

J. vzhledem k tomu, že evropské systémy zdravotnictví čelí zásadním problémům 
týkajícím se jejich dlouhodobé udržitelnosti: v první řadě jde o vliv stárnutí populace na 
nároky kladené na pracovní sílu a jeho dopad na celkové výdaje na zdravotnictví; navíc 
nové technologie, ačkoliv přinášejí podstatné výhody, vyžadují dostatečně vyškolený 
personál a případně zvýšené výdaje,

K. vzhledem k tomu, že jedním z důvodů rostoucího počtu případů nádorových 
onemocnění v celé Unii je její stárnoucí populace,

L. vzhledem k tomu, že společné pravomoci Evropské unie a členských států zakotvené
v Lisabonské smlouvě se vztahují na společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného 
zdraví, jako je například ochrana fyzického a duševního zdraví,

M. vzhledem k tomu, že úmrtnost na nádorová onemocnění je v nových členských státech 
vyšší než v EU-15,

N. vzhledem k tomu, že podle odhadů WHO je možné alespoň jedné třetině případů 
nádorových onemocnění předcházet a že prevence představuje nákladově 
nejefektivnější dlouhodobou strategii pro kontrolu těchto onemocnění a odhaduje se, že 
rakovině by bylo možné předcházet úpravou nebo vystříháním se klíčových rizikových 
faktorů, jakými jsou kouření, nadváha, nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny, 
nedostatek fyzické aktivity a konzumace alkoholu,

O. vzhledem k tomu, že již v roce 1987 vytvořili odborníci Evropský kodex proti rakovině 
jako nástroj pro řešení otázky prevence vycházející z vědeckých poznatků,
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P. vzhledem k tomu, že k důvodům velkých rozdílů v pětiletém ukazateli přežití u většiny 
typů nádorových onemocnění v Evropě patří zarážející a nepřijatelné rozdíly v kvalitě 
zařízení pro léčbu nádorových onemocnění, programech preventivních prohlídek, 
pokynech pro osvědčené postupy vycházející z vědeckých poznatků, 
radioterapeutických zařízeních a v dostupnosti léčivých přípravků proti nádorovým 
onemocněním,

Q. vzhledem k tomu, že výskyt nádorových onemocnění může být omezen a kontrolován 
zaváděním strategií pro včasné odhalování a léčbu těchto onkologických pacientů, které 
vycházejí z vědeckých poznatků,

R. vzhledem k tomu, že podle odhadů lze 25 % všech úmrtí na nádorová onemocnění
v Unii připsat kouření; vzhledem k tomu, že kouření způsobuje v celosvětovém měřítku 
mezi 80 a 90 % případů úmrtí na rakovinu plic a vzhledem k tomu, že počet mladých 
dívek začínajících kouřit narůstá, což vede k riziku, že v budoucnu poroste počet 
případů rakoviny plic u žen,

S. vzhledem k tomu, že se v posledních 20 letech výskyt rakoviny jater více než 
zdvojnásobil a v roce 2006 bylo v zemích EU27 zaznamenáno 50 300 nových případů 
rakoviny jater a 45 771 osob na tuto chorobu zemřelo, a vzhledem k tomu, že je vedle 
nadváhy a konzumace alkoholu, možné připsat 75–85% případů primární rakoviny jater 
dlouhodobým nákazám virovou hepatitidou (B nebo C),

T. vzhledem k tomu, že je dobře známo, že životní styl, a zejména stravovací návyky, 
ovlivňují vývoj nádorových onemocnění a že dodržování správné výživy proto 
napomáhá přežití (alespoň u některých typů nádorů) a kvalitě života pacientů s těmito 
onemocněními,

U. vzhledem k tomu, že jistým typům nádorových onemocnění je možné se vyhnout a ke 
zlepšení zdravotního stavu může obecně dojít přijetím zdravějšího životního stylu,
a vzhledem k tomu, že rakovina může být vyléčena, nebo se mohou výrazně zlepšit 
vyhlídky na přežití, pokud je odhalena v počáteční fázi, 

V. vzhledem k tomu, že řádně vypracovaný a spravovaný státní program pro kontrolu 
nádorových onemocnění snižuje incidenci a mortalitu nádorových onemocnění
v některých případech o více než 70 % a zlepšuje život onkologických pacientů bez 
ohledu na to, s jak omezenými zdroji se země potýká,

W. vzhledem k tomu, že celostátní zavádění účinných screeningových programů podle 
obyvatelstva prováděné v souladu s evropskými pokyny, pokud již existují, výrazně 
zvyšuje kvalitu a dostupnost screeningu nádorových onemocnění, jejich diagnostiky
a léčebných služeb pro obyvatelstvo, čímž také zlepšuje boj proti nádorovým 
onemocněním,

X. vzhledem k tomu, že vnitrostátní onkologické registry ve všech členských státech jsou 
pro poskytování srovnatelných údajů o rakovině zásadní,

Y. vzhledem k tomu, že interinstitucionální spolupráce může zvýšit efektivitu našich 
společných snah,
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Z. vzhledem k tomu, že onkologie není ve všech členských státech uznávána za lékařskou 
specializaci a že je zapotřebí zajistit nepřetržité vzdělávání lékařů,

AA. vzhledem k tomu, že volný pohyb osob a volný pohyb pracovníků jsou zaručeny 
právními předpisy Společenství a svoboda usazování jako princip pomáhá zajistit, že 
zdravotničtí pracovníci půjdou tam, kde jsou nejvíce zapotřebí, prospívá bezprostředně 
pacientům a pomáhá vyhnout se potížím charakteristickým pro pohyb pacientů přes 
hranici,

AB. vzhledem k tomu, že složitost problematiky nádorových onemocnění vyžaduje lepší 
komunikaci mezi mnoha nejrůznějšími zdravotnickými pracovníky, kteří se na léčbě 
onkologických pacientů podílejí, a vzhledem k tomu, že psychosociální péče
o onkologické pacienty může zlepšit kvalitu jejich života,

AC. vzhledem k tomu, že onkologičtí pacienti nemají v současné době rovný přístup
k informacím o léčbě a v každém stadiu své choroby naléhavě potřebují více informací,

1. vítá návrh Evropské komise založit evropské partnerství pro boj proti nádorovým 
onemocněním pro období 2009–2013, kterým zamýšlí podpořit členské státy v jejich 
úsilí bojovat proti nádorovým onemocněním, a to konkrétně vytvořením rámce pro 
vyhledávání a výměnu informací, kapacit a odborných znalostí v oblasti prevence 
nádorových onemocnění a jejich kontroly a zapojením příslušných zúčastněných stran
z celé Evropské unie do kolektivního úsilí;

2. zdůrazňuje, že pro dosažení dobrého a efektivního partnerství by měla být zavedena 
užší spolupráce se zainteresovanými stranami za účasti občanské společnosti
a organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců na evropské, státní, regionální a místní 
úrovni; 

3. vyzývá Evropskou komisi a Evropskou radu, aby s Evropským parlamentem 
spolupracovaly prostřednictvím dobře koordinovaného interinstitucionálního 
partnerství, tak aby došlo ke zmírnění dopadů nádorových onemocnění;

4. zdůrazňuje, že komplexní přístup k nádorovým onemocněním a multidisciplinární týmy 
mohou onkologickým pacientům zajistit efektivnější péči a že integrovaná péče o tyto 
pacienty, která patřičně zohledňuje psychosociální pohodu a podporu, je životně 
důležitou součástí péče a měla by být rovněž podporována;

5. zdůrazňuje, že podle Lisabonské smlouvy může Evropský parlament a Rada v souladu
s běžným legislativním postupem a po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem
a Výborem regionů přijmout rovněž stimulační opatření zaměřená na ochranu a zlepšení 
lidského zdraví;

6. vyzývá členské státy, aby co nejdříve vytvořily integrované plány pro boj proti 
nádorovým onemocněním, jelikož jsou klíčové pro dosažení ambiciózního 
dlouhodobého cíle partnerství, kterým je snížit dopady nádorových onemocnění do roku 
2020 o 15 %;
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7. zdůrazňuje, že prevence je nákladově nejefektivnější odezvou na daný problém, neboť 
třetině případů nádorových onemocnění je možné předejít, a vyzývá, aby bylo do 
prevence systematicky a strategicky investováno více prostředků; zdůrazňuje, že v době 
finanční nestability je obzvláště důležité zachovat investice do zdraví, zejména 
prostřednictvím preventivních opatření;

8. zdůrazňuje, že se musíme stále více zaměřovat na kvalitu života vzrůstajícího počtu 
chronicky nemocných onkologických pacientů, jejichž nemoc nelze vyléčit, ale lze ji na 
řadu let stabilizovat;

9. zdůrazňuje, že činnosti zaměřené na snížení nerovnoměrnosti dopadů nádorových 
onemocnění by měly zahrnovat cílenou podporu zdraví, veřejného vzdělání
a preventivních programů a také sběr údajů ze státních onkologických registrů 
obyvatelstva a srovnatelné, úplné a přesné údaje o nádorových onemocněních z těchto 
registrů;

10. důrazně vyzývá, aby se partnerství proti nádorovým onemocněním a budoucí iniciativy 
EU, jako například revidované doporučení Rady o screeningu nádorových onemocnění, 
zabývaly vedle propagace zdraví a boje proti nadváze a konzumaci alkoholu také 
prevencí a kontrolou chorob, z nichž se mohou vyvinout nádorová onemocnění, 
například primární a sekundární prevencí virové hepatitidy a ve vhodných případech 
léčbou;

11. zdůrazňuje, že by měl být vyvinut integrovaný (základní a klinický) výzkum použití 
výživy při prevenci nádorových onemocnění /léčbě podvýživy spojené s nádorovými 
onemocněními a také ověřené a obecně přijímané pokyny pro nutriční podporu 
onkologických pacientů;

12. zdůrazňuje, že Evropský kodex proti rakovině musí být revidován a obecněji
a rozhodněji prosazován v zemích EU27 a že by měly být vyvíjeny snahy, zejména 
pokud jde nové členské státy evropského partnerství proti rakovině; 

13. zdůrazňuje, že výskyt nádorových onemocnění může být snížen a kontrolován 
prováděním strategií pro včasné odhalování a léčbu onkologických pacientů 
vycházejících z vědeckých poznatků; to zahrnuje poskytování náležitých informací za 
účelem zvyšování povědomí o výhodách screeningu u cílových skupin;

14. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné, aby jednotlivé členské státy EU27 používaly
a vyměňovaly si dohodnutné standardy kvality péče u dětských nádorových 
onemocnění; 

15. vyzývá Komisi, aby v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum poskytla 
financování pro další rozvoj testování krve (biomarkerové testy);

16. vyzývá, aby byla posílena podpora výzkumu v oblasti prevence nádorových onemocněn 
, včetně výzkumu účinků škodlivých chemických látek a látek znečišťujících životní 
prostřední, výživy, životního stylu, genetických faktorů a vzájemného působení všech 
těchto vlivů, a vyzývá k prozkoumání vazeb mezi rakovinou prsu a potenciálními 
rizikovými faktory, jako jsou tabák, alkohol a hormony;
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17. vyzývá Komisi, aby členské státy povzbudila, aby do prevence investovaly více 
vlastních zdrojů; 

18. vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci Evropského partnerství proti nádorovým 
onemocněním zřídily Evropskou síť pro prevenci; nádorových onemocnění 

19. zdůrazňuje, že optimální péče o pacienta vyžaduje multidisciplinární přístup a že úloha 
onkologa jako osoby, která pacientovi podává informace, je ústřední, a že pro zajištění 
optimální kvalifikace lékařů, kteří používají farmaka pro léčbu nádorových 
onemocnění, jsou vzdělání, jasná kritéria a pokyny nezbytné; 

20. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly informační kampaně
o screeningu nádorových onemocnění zaměřené jak na širokou veřejnost, tak na 
všechny poskytovatele zdravotní péče, a také výměnu osvědčených postupů v oblasti 
využívání opatření pro prevenci a včasné rozpoznání rakoviny, jako je finančně 
efektivní zařazení vhodného testování lidského papillomaviru (HPV) do screeningu 
rakoviny děložního čípku a očkování proti HPV, které chrání mladé ženy před 
rakovinou děložního čípku, a žádá Evropské partnerství proti nádorovým onemocněním, 
aby prozkoumalo zda je nutné aktualizovat doporučení Rady o screeningu rakoviny, tak 
aby byly za účelem efektivního screeningu rakoviny prostaty u mužů zohledněny 
vědecké poznatky;

21. vyzývá Komisi, aby vypracovala chartu na ochranu práv onkologických pacientů
a chronicky nemocných osob na pracovišti, jejímž cílem bude od společností požadovat, 
aby pacientům umožnily setrvat v průběhu léčby v zaměstnaneckém poměru a po jejím 
ukončení se na trh práce vrátit;

22. konstatuje, že se kvalita paliativní péče o nevyléčitelně nemocné onkologické pacienty
v jednotlivých členských státech liší a že by jí mohla prospět výměna osvědčených 
postupů, a vyzývá proto Komisi a členské státy, aby propagovaly a podporovaly 
paliativní péči a vytvořily pro ni příslušné pokyny;

23. zdůrazňuje, že by měla být věnována větší pozornost psychosociálním a profesním 
rehabilitačním programům pro onkologické pacienty, které by zahrnovaly široké 
spektrum aktivit zaměřených na informovanost, poradenství, rady ohledně případných 
změn životního stylu a chování, psychologickou podporu a otázky sociálního 
zabezpečení;

24. vyzývá Komisi, aby zajistila, že právní předpisy Společenství budou obsahovat pobídky 
jak pro průmysl, tak pro vědeckovýzkumné pracovníky s cílem podporovat nepřetržitý 
výzkum a zajistit nové prokázané léky a léčebné postupy k boji proti nádorovým 
onemocněním a kontrole jejich výskytu; 

25. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím sítí zdravotnických pracovníků zabezpečila šíření 
osvědčených postupů pro léčbu a péči, a zajistila tak, že občané budou mít přístup
k nejlepší léčbě, která je k dispozici; 

26. vyzývá členské státy a Evropskou komisi k vypracování a posílení iniciativ, které by 
zajistily podporu pro osoby přímo či nepřímo postižené nádorovými onemocněními, a to 
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zejména prostřednictvím zahájení a rozvoje psychologické péče a podpory pro vyléčené 
osoby v celé EU;

27. naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že léky proti nádorovým 
onemocněním budou dostupné jednotně všem pacientům, kteří je potřebují, ve všech 
členských státech;

28. očekává, že členské státy přijmou zdokonalené strategie pro informování o důležitosti 
screeningu rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva s cílem zvýšit míru 
přijímání těchto pacientů a účasti ze strany všech cílových skupin obyvatelstva, se 
zvláštním zřetelem na začlenění menšinových a socioekonomicky znevýhodněných 
skupin;

29. zdůrazňuje, že cíle vytyčené partnerstvím proti rakovině jsou dlouhodobé, a vyzývá 
proto evropské instituce, aby podpořily udržitelnost a životnost partnerství proti 
rakovině v horizontu 10 let v budoucím rozpočtu Společenství pro zdravotnictví; 
vyzývá Komisi, aby monitorovala postup provádění doporučení evropského partnerství;

30. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nádorová onemocnění jsou každoročně diagnostikována u 3,2 milionů Evropanů

Jak správně uvádí sdělení Komise, jsou nádorová onemocnění jedním z největších 
zdravotnických problémů, jakým v Evropě a potažmo v celosvětovém měřítku čelíme. Počet 
případů nádorových onemocnění však bohužel ve třetím tisíciletí stále epidemicky roste.
V současné době, kdy se každoročně objeví 3 miliony nových případů a 1,7 milionu osob 
zemře, představují nádorová onemocnění druhou nejvýznamnější příčinu úmrtí a nemocnosti
v Evropě. Za současné situace bude během života diagnostikováno nádorové onemocnění 
jedné ze tří osob v EU a odborníci předpovídají, že pokud nebudou neprodleně podniknuty 
neodkladné kroky zaměřené na prevenci a léčbu nádorových onemocnění, budou jejich 
dopady v důsledku stárnutí populace ještě mnohem závažnější. To bylo rovněž základní 
pohnutkou usnesení Evropského parlamentu o boji proti nádorovým onemocněním
v rozšířené Evropské unii, kampaně parlamentní zájmové skupiny Poslanci EP proti 
nádorovým onemocněním, iniciativy slovinského předsednictví EU vedoucí k přijetí závěrů 
Rady o zmírnění dopadů nádorových onemocnění.

Tyto iniciativy vedly k tomu, že nádorová onemocnění zůstávají pro Evropské společenství 
zvláštní prioritou. Evropská Komise navrhuje vytvořit evropské partnerství pro boj proti 
nádorovým onemocněním na období 2009–2013, což je nový pokus o sjednocení všech 
zůčastněných stran, tak aby společně pracovaly v duchu plodného partnerství. Nádorová 
onemocnění jsou společenským a politickým problémem, a vyžadují proto společnou akci na 
evropské, státní, regionální a místní úrovni. Lisabonská smlouva přesně definuje, že Unie má 
pravomoc provádět činnosti, jimiž podporuje, koordinuje nebo doplňuje činnosti členských 
států. Jednou z oblastí těchto činností je na evropské úrovni ochrana a zlepšování lidského 
zdraví (článek 2E). V době finanční krize má evropské partnerství obrovskou příležitost 
povzbudit členské státy k větším investicím do prevence a zdravého životního stylu. Pro 
efektivnější koordinaci aktivit a opatření, které jsou členskými státy a ostatními účastníky 
uskutečňovány v rámci různých oblastí politiky je důsledná užší spolupráce se zaměstnavateli
a zaměstnanci. Významného snížení dopadu nádorových onemocnění v Evropě lze dosáhnout 
pouze zapojením příslušných zúčastněných stran z celé Evropské unie do kolektivního úsilí
v boji proti těmto onemocněním.

Nádorová onemocnění jsou jedním z nejstarších okruhů činnosti Společenství v oblasti 
veřejného zdraví. V několika oblastech zdravotnické politiky na úrovni EU, které mají přímý
a pozitivní dopad na prevenci a léčbu nádorových onemocnění, bylo dosaženo řady úspěchů. 
Během svého předchozího funkčího období byl Evropský parlament v tomto ohledu velmi 
aktivní. Podařilo se nám dostat problematiku nádorových onemocnění do popředí politické 
agendy evropských institucí. 

Pro Evropu jsou však stále charakteristické nepřijatelné rozdíly v kontrole nádorových 
onemocnění. Z tohoto důvodu zahájily EU i členské státy několik programů včetně programů 
screeningu nádorových onemocnění a národních plánů boje proti těmto chorobám. Řádně 
vypracovaný a spravovaný státní program pro kontrolu nádorových onemocnění snižuje jejich 
výskyt a zlepšuje život onkologických pacientů bez ohledu na to, s jak omezenými zdroji se 
země potýká. Jednou z nejdůležitějších akcí v rámci partnerství by proto měla být výzva všem 
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vládám v EU, aby vytvořilya realizovaly své plány boje proti nádorovým onemocněním, 
případně již existující plány zdokonalily. Takovéto plány by se měly chorobou zabývat na 
všech frontách – od prevence, screeningu a včasného odhalení po špičkovou diagnostiku, 
léčbu a péči, psychosociální a paliativní péči a měly by zahrnovat výzkum nádorových 
onemocnění. 

Evropské partnerství konstatuje, že třetině případů nádorových onemocnění je možné předejít
a že prevence je nákladově nejefektivnější reakcí na danou problematiku. To však vyžaduje 
dlouhodobé a udržitelné investice do příslušných opatření. Pokud chce Evropa dodržet 
ambiciózní cíl stanovený ve sdělení Komise – snížit do roku 2020 počet nových případů 
nádorových onemocnění o 15 % – bude v kontextu současného vzestupného trendu 
souvisejícího s růstem a stárnutím populace pro jeho dosažení nezbytné, aby se snížila míra 
incidence nádorových onemocnění. 

Vyzýváme proto, aby bylo do prevence systematicky a strategicky investováno více 
prostředků, jinak může tento cíl zůstat pouhým snem. Evropská unie již schválila dva důležité 
nástroje pro prevenci založené na vědeckých poznatcích: Evropský kodex proti rakovině, 
který tvoří rámec pro propagaci zdravého životního stylu mezi širokou veřejností,
a doporučení Rady ohledně screeningu rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva.
Tyto nástroje jsou vynikajícím základem pro investice do solidního a souvislého úsilí
o prevenci, která pomůže příliv nádorových onemocnění zastavit. Doporučujeme, aby byly 
tyto stávající nástroje v rámci partnerství prosazovány přesvědčivěji, tak aby došlo
k mobilizaci širokého spektra veřejnosti, včetně obtížněji dosažitelných skupin, jako jsou 
menšiny nebo znevýhodněné skupiny. 

Jednou z výzev v diskuzi o prevenci těchto onemocnění je závazek investovat do budoucnosti, 
jelikož každá iniciativa v oblasti prevence začne ze své podstaty přinášet měřitelné výsledky 
až po uplynutí 10 let. Musíme pro prevenci systematicky shromažďovat argumenty, jinak nás 
čeká dlouhá a krušná cesta přesvědčování vlád jednotlivých členských zemí EU, aby do 
prevence investovaly.

Jednou ze slabin návrhu Komise je v tomto ohledu skutečnost, že sdělení vytyčuje cíle pro 
desetileté období, zatímco finanční podpora z rozpočtu Společenství je udělována pro období 
kratší. Navrhujeme, aby byla výboru ENVI Evropského parlamentu ve třetím roce činnosti 
partnerství předložena zpráva, která by shrnula uskutečněná opatření, a přiměla tak naši 
instituci napomoci získání další rozpočtové podpory.


