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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

komisjoni teatise „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus” kohta
(2009/2103(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni teatist „Vähktõve vastu võitlemise meede: Euroopa partnerlus” 
(KOM(2009)0291);

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta otsust nr 
1350/2007/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse teine tervisevaldkonna 
tegevusprogramm (2008–2013)1;

– võttes arvesse oma 9. oktoobri 2008. aasta resolutsiooni valge raamatu "Üheskoos 
tervise nimel: ELi strateegiline lähenemine aastateks 2008–2013" kohta2;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta otsust nr 
1982/2006/EÜ, mis käsitleb Euroopa Ühenduse teadusuuringute, tehnoloogiaarenduse 
ja tutvustamistegevuse seitsmendat raamprogrammi (2007–2013)3;

– võttes arvesse nõukogu 10. juunil 2008 vastu võetud järeldusi vähktõve põhjustatud 
haiguskoormuse vähendamise kohta Euroopas4;

– võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2003. aasta soovitust 2003/878/EÜ vähktõve 
sõeluuringute kohta5;

– võttes arvesse oma 11. oktoobri 2007. aasta deklaratsiooni laiaulatusliku strateegia 
vajaduse kohta vähktõve kontrolli all hoidmiseks6;

– võttes arvesse oma 10. aprilli 2008. aasta resolutsiooni vähktõvega võitlemise kohta 
laienenud Euroopa Liidus7;

– võttes arvesse oma 25. oktoobril 2006. aasta resolutsiooni rinnavähi kohta laienenud 
Euroopa Liidus8;

– võttes arvesse oma 5. juuni 2003. aasta resolutsiooni rinnavähi kohta Euroopa Liidus9;

                                               
1 ELT L 301, 20.11.2007, lk 3.
2 Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2008)0477.
3 ELT L 412, 30.12.2006, lk 1.
4 Euroopa Liidu Nõukogu, Nõukogu järeldused vähktõve põhjustatud haiguskoormuse vähendamiseks; 10. juunil 
2008 Luxembourgis toimunud tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu 2876. 
kohtumine.
5 ELT L 327, 16.12.2003, lk 34.
6 ELT C 227 E, 4.9.2008, lk 160.
7 ELT C 247 E, 15.10.2009, lk 11.
8 ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 273.
9 ELT C 68 E, 18.03.2004, lk 611.
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– võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. märtsi 1996. aasta otsust nr 
646/96/EÜ, millega võetakse vastu rahvatervise valdkonna meetmete raames vähi vastu 
võitlemise tegevuskava (1996-2000)1;

– võttes arvesse nõukogu 2. juuni 2004. aasta otsust 2004/513/EÜ Maailma 
Tervishoiuorganisatsiooni tubakatoodete tarbimise piiramist käsitleva 
raamkonventsiooni sõlmimise kohta2;

– võttes arvesse Euroopa vähktõvevastase tegevuskava kolmandat versiooni;

– võttes arvesse Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri (IARC) 2008. aastal avaldatud 
aruannet vähktõve kohta maailmas;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi deklaratsiooni C-hepatiidi kohta3;

– võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikmete parteideülese vähivastase  huvirühma 
(MAC) tegevust ja järeldusi;

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 184;

– võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 354;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48;

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ja tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse 
komisjoni arvamusi (A7-0000/2010),

A. arvestades, et vaatamata meditsiini saavutustele on vähktõve levik maailmas 
epideemiline;

B. arvestades, et vähk oli 2006. aastal sageduselt teine surma põhjustaja –  igast kümnest 
surmajuhtumist oli naistel sellest tingitud kaks ja meestel kolm; igal aastal 
diagnoositakse vähktõbi hinnanguliselt umbes 3,2 miljonil ELi kodanikul;

C. arvestades, et Rahvusvahelise Vähiuuringute Agentuuri (IARC) hinnangul 
diagnoositakse igal kolmandal eurooplasel eluajal vähktõbi ning iga neljas eurooplane 
sureb selle haiguse tagajärjel;

D. arvestades, et prognooside kohaselt haigestub 2010. aastal vähktõppe kolm miljonit 
eurooplast ja ligi kaks miljonit sureb selle haiguse tagajärjel, ning 2020. aastaks 
prognoositakse, et siis haigestub vähki 3,4 miljonit eurooplast ja sellesse sureb üle 2,1 
miljoni eurooplase;

E. arvestades, et vähivastast võitlust tuleks käsitada tervishoiustrateegia olulise osana;

                                               
1 EÜT L 95, 16.4.1996, lk 9.
2 ELT L 213, 15.6.2004, lk 8.
3 ELT C 27 E, 31.1.2008, lk 247.
4 EÜT C 364, 18.12.2000, lk 1.
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F. arvestades, et lapseeas tekkivat vähktõbe, mis on peamine noorte surma põhjustav 
haigus, on võimalik edukalt ravida – ellujäämise määr küünib 80 %ni;

G. arvestades, et ennetus võib aidata tervist oluliselt parandada, ja arvestades, et 
prognooside kohaselt aitaksid emakakaelavähi sõeluuringud, mis hõlmaksid kogu 
elanikkonda, vähendada eluaastate kadu 94 % ning iga 152 PAP-testiga (test 
emakakaela vähieelse seisundi avastamiseks) säästetaks üks eluaasta;

H. arvestades, et vähktõbe põhjustavad mitmed erinevad tegurid mitmetes etappides ning et 
seepärast on vaja uut vähktõve ennetamise mudelit, millega pöörataks võrdselt 
tähelepanu nii geneetilistele kui ka elustiilist, kutsealast ja keskkonnast tulenevatele 
teguritele, arvestades pigem erinevate põhjuste tegelikku koosmõju kui põhjusi eraldi 
võetuna;

I. arvestades, et sisesekretsioonisüsteemi kahjustavatel kemikaalidel võib olla oluline osa 
vähkkasvaja tekkimisel, näiteks rinna-või munandivähi puhul, ning seetõttu nõuavad 
need erimeetmeid;

J. arvestades, et Euroopa tervishoiusüsteemidel on oma pikaajalise jätkusuutlikkusega 
suuri probleeme: nendest esimene on elanikkonna vananemise mõju tööjõu vajadusele 
ja üldistele tervishoiukuludele; lisaks toovad uued tehnoloogiad küll suurt kasu, kuid 
nõuavad kohaselt koolitatud töötajaid ja võib-olla ka suuremaid kulutusi;

K. arvestades, et ELi vananev elanikkond on üks põhjusi, miks vähktõve probleem kogu 
liidu ulatuses suureneb;

L. arvestades, et Lissaboni lepingust tulenevalt hõlmab Euroopa Liidu ja selle 
liikmesriikide jagatud pädevus ühiseid julgeolekuprobleeme rahvatervise valdkonnas, 
näiteks füüsilise ja vaimse tervise kaitset; 

M. arvestades, et uutes liikmesriikides on vähisurmade osakaal suurem kui 15 vanemas 
liikmesriigis;

N. arvestades, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul on vähemalt ühel 
kolmandikul juhtudest võimalik vähki ära hoida, kui vähendada või vältida peamisi 
riskitegureid, nagu suitsetamine, ülekaalulisus, vähene puu- ja juurviljade tarbimine, 
vähene kehaline aktiivsus ja alkoholitarbimine;

O. arvestades, et juba 1987. aastal töötasid asjatundjad välja Euroopa vähktõvevastase 
tegevuskava – tõenduspõhise instrumendi ennetustöö tegemiseks;

P. arvestades, et hämmastamapanevad ja lubamatud erinevused vähktõve ravivahendite 
kvaliteedis, sõeluuringute programmides, tõenduspõhiste heade tavade suunistes, 
kiiritusravi vahendites ning juurdepääsus vähiravimitele on põhjuseks, miks Euroopas 
on enamiku vähktõve vormide puhul viieaastase ellujäämismäärani jõudmisel suuri 
erinevusi;

Q. arvestades, et vähi levikut on võimalik piirata ja kontrolli all hoida, rakendades vähi 
varaseks avastamiseks ja vähihaigete ravimiseks tõenduspõhist strateegiat;
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R. arvestades, et hinnanguliselt võib Euroopa Liidus 25 % vähisurmade põhjuseks pidada 
suitsetamist; arvestades, et 80–90 % surmaga lõppevatest kopsuvähijuhtudest maailmas 
on tingitud suitsetamisest; arvestades, et suitsetavate tütarlaste hulk suureneb, millest 
tulenevalt edaspidi tõuseb naiste kopsuvähki haigestumise oht;

S. arvestades, et maksavähki haigestumine on viimase 20 aastaga üle kahe korra 
suurenenud ja 2006. aastal oli ELi 27 liikmesriigis 50 300 uut vähijuhtumit ning sellesse 
haigusse suri 45 771 inimest, ning arvestades, et lisaks liigsele kehakaalule ja alkoholi 
tarvitamisele on 75–80 % primaarse maksavähi juhtumitest seotud jätkuva viiruslikku 
hepatiiti (B- või C-hepatiit) nakatumisega;

T. arvestades, et on tõendatud, et eluviis ja eriti toitumisharjumused mõjutavad kasvajate 
teket ning seetõttu aitab hea toitumisviisi järgimine vähipatsientide ellujäämise 
väljavaateid (vähemalt teatavat liiki kasvajate puhul) ja elukvaliteeti parandada;

U. arvestades, et teatavaid vähijuhtumeid saab ära hoida ja terviseseisundit saab üldiselt 
parandada, kui omaks võtta tervislikumad eluviisid, ning arvestades, et vähktõbi on  
ravitav ning tervenemise väljavaated on tunduvalt suuremad, kui vähk avastatakse 
varases staadiumis;

V. arvestades, et hästi kavandatud ja hallatud riiklik programm vähktõve kontrolli all 
hoidmiseks aitab vähki haigestumist ja sellest tingitud suremust vähendada mõnel juhul 
rohkem kui 70% ning parandab vähipatsientide elukvaliteeti, sõltumata riigi ressursside 
võimalikust piiratusest;

W. arvestades, et tõhusate elanikkonda hõlmavate sõeluuringuprogrammide üleriiklik 
rakendamine kooskõlas ELi suunistega – kui need on juba olemas – parandab oluliselt 
vähktõve sõeluuringute, diagnoosimise ja raviteenuste kvaliteeti ning kättesaadavust,
parandades ühtlasi kontrolli vähktõve üle;

X. arvestades, et riiklikud vähiregistrid kõigis liikmesriikides on väga olulised, et saada 
vähktõve kohta võrreldavaid andmeid;

Y. arvestades, et institutsioonidevaheline koostöö võib meie ühiste jõupingutuste tõhusust 
suurendada;

Z. arvestades, et onkoloogiat ei tunnustata kõikides liikmesriikides meditsiinierialana ning 
arvestades, et tuleb võimaldada meditsiinihariduse jätkamist;

AA. arvestades, et inimeste vaba liikumine ja töötajate vaba liikumine on garanteeritud 
ühenduse õigusega ning põhimõtteliselt aitab asutamisvabadus tagada seda, et 
tervishoiutöötajad siirduvad sinna, kus neid kõige enam vajatakse, mis on otseselt 
kasulik patsientidele ja aitab vältida patsientide piirideülese liikumisega kaasnevaid 
rohkeid probleeme;

AB. arvestades, et vähktõve keerukus nõuab paremat teabevahetust nende paljude ja mitut 
liiki tervishoiutöötajate vahel, kes on seotud vähipatsientide ravimisega; 
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AC. arvestades, et praegu on vähihaigetel ebavõrdne juurdepääs meditsiiniteabele ning et 
neil on vaja oma haiguse igas staadiumis saada kiiresti rohkem teavet,

1. väljendab rahulolu komisjoni ettepaneku üle käivitada Euroopa partnerlusalgatus 
vähivastaste meetmete võtmiseks ajavahemikuks 2009–2013, et toetada liikmesriikide 
vähivastast tegevust – luua raamistik vähihaiguse ennetamist ja tõrjet käsitleva teabe 
ning sellealase suutlikkuse ja oskusteabe väljaselgitamiseks ning jagamiseks, kaasates 
ühistegevusse asjaomaseid sidusrühmi kogu ELi piires;

2. rõhutab, et hea ja tõhusa partnerluse saavutamiseks tuleks arendada koostööd 
sidusrühmadega, kaasates sellesse kodanikuühiskonna ning tööandjate ja töötajate 
organisatsioonid üleeuroopalisel, riigi, piirkonna ja kohalikul tasandil; 

3. kutsub Euroopa Komisjoni ja Euroopa Ülemkogu üles tegema koordineeritud 
institutsioonidevahelise partnerluse vormis koostööd Euroopa Parlamendiga, et 
vähendada vähktõvest põhjustatud koormust;

4. rõhutab, et vähivastase võitluse laiahaardelise strateegia ja eri valdkondade 
asjatundjatest koosnevate rühmade abil on võimalik tagada vähipatsientide tõhusamat 
ravi ning selles on oluline osa integreeritud vähiravil, milles pööratakse asjakohast 
tähelepanu haigete psühhosotsiaalsele heaolule ja abistamisele ning mida tuleks samuti 
soodustada;

5. juhib tähelepanu sellele, et vastavalt Lissaboni lepingule saavad ka Euroopa Parlament 
ja nõukogu vastu võtta stimuleerivaid meetmeid inimeste tervise kaitseks ja 
parandamiseks, tehes seda seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning olles eelnevalt 
konsulteerinud majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega;

6. kutsub liikmesriike üles koostama võimalikult kiiresti terviklikke vähivastase võitluse 
kavasid, sest need on ülimalt tähtsad, saavutamaks Euroopa partnerluse nõudlikku 
pikaajalist eesmärki: vähendada vähktõvest põhjustatud koormust 2020. aastaks 20 %;

7. rõhutab, et ennetus on majanduslikult efektiivseim lahendus, kuna kolmandikku 
vähijuhtumitest on võimalik ära hoida, ning nõuab tungivalt, et süsteemselt ja 
strateegiliselt investeeritaks ennetuse vajadusteks rohkem vahendeid; rõhutab, et 
praegusel rahandusliku ebastabiilsuse ajal on kõige olulisem jätkata investeerimist 
tervisesse – seda eriti ennetustegevuse kaudu;

8. rõhutab, et üha enam on vaja tähelepanu pöörata aina suureneva hulga krooniliste 
vähihaigete elukvaliteedile – nende haigus ei ole ravitav, kuid nende seisundit saab 
hoida stabiilsena aastaid;

9. rõhutab, et meetmed, mille eesmärgiks on vähktõvest põhjustatud ebavõrdse koormuse 
vähendamine, peaksid hõlmama tervishoiu-, üldsuse harimise ja ennetustegevuse 
kavade sihipärast edendamist, andmete kogumist riikide rahvastikupõhistest 
vähiregistritest ning võrreldavaid, täielikke ja täpseid registriandmeid vähktõve kohta;

10. nõuab, et lisaks tervishoiu edendamisele ja võitlusele ülekaalulisuse ja alkoholi 
tarvitamise vastu tuleks vähivastases partnerluses ning ELi edaspidistes algatustes, 
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näiteks nõukogu muudetud soovituses vähi sõeluuringute kohta, tähelepanu pöörata 
selliste haiguste ennetamisele ja kontrolli all hoidmisele, millest võib areneda vähktõbi 
– näiteks viirusliku hepatiidi primaarsele ja sekundaarsele ennetusele ning vajaduse 
korral ravile;

11. rõhutab, et edendada tuleks integreeritud uuringuid (alusuuringud ja kliinilised 
uuringud) toitluse kasutamise kohta vähi ennetamisel / vähiga seotud alatoitluse 
ravimisel ning vaja on ka valideeritud ja laialdaselt tunnustatud toitumisabi suuniseid 
vähipatsientidele;

12. rõhutab, et Euroopa vähktõvevastane tegevuskava tuleb läbi vaadata ning seda kava 
tuleb ELi kõigis 27 liikmesriigis edendada laialdasemalt ja jõulisemalt ning Euroopa 
vähivastases partnerluses tuleks erilisi pingutusi teha seoses uute liikmesriikidega; 

13. rõhutab, et vähi levikut on võimalik piirata ja kontrolli all hoida, rakendades vähi 
varaseks avastamiseks ja vähihaigete ravimiseks tõenduspõhist strateegiat; see hõlmab 
asjakohast teavitamist, millega tagatakse, et need inimesed, kellele sõeluuring oleks 
kasulik, oleksid sellest teadlikud;

14. rõhutab, et kiiresti on vaja kokku leppida laste vähktõve kõrgetasemelise ravi normid, 
mida tuleb rakendada ELi kõigis 27 liikmesriigis;   

15. kutsub komisjoni üles eraldama teadusuuringute seitsmendas raamprogrammis rahalisi 
vahendeid verenäitudel põhinevate proovide (biomarkeri-proovid) täiustamiseks; 

16. nõuab, et suurendataks toetust vähiennetuse alastele uuringutele, mis hõlmaksid 
kahjulike kemikaalide ja keskkonda saastavate ainete, toitluse, eluviisi ja geneetiliste 
tegurite mõju ning koosmõju uurimist, ning nõuab, et uuritaks rinnavähi seotust 
potentsiaalsete riskiteguritega, nagu tubakas, alkohol ja hormoonid; 

17. kutsub komisjoni üles ergutama liikmesriike, et need eraldaksid rohkem vahendeid 
ennetustöö vajadusteks; 

18. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles looma Euroopa vähivastase partnerluse raames 
Euroopa vähiennetusvõrgustikku;

19. rõhutab, et vähipatsiendi optimaalne ravi nõuab multidistsiplinaarset lähenemist ja et 
keskne roll on arstil-onkoloogil kui otsesel patsiendiga suhtlejal ning et vaja on haridust, 
selgeid kriteeriume ja suuniseid, tagamaks nende arstide optimaalset kvalifikatsiooni, 
kes kasutavad vähi ravimiseks ravimeid; 

20. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid edendaksid avalikkusele ning kõikidele 
tervishoiuteenuste pakkujatele suunatud teabekampaaniaid vähktõve sõeluuringute 
kohta, samuti parimate kogemuste vahetamist ennetus- ja varase avastamise meetmete 
kasutamise kohta – nt asjakohase papilloomiviiruse (HPV) analüüsi kulusäästlik 
integreerimine emakakaelavähi sõeluuringuteks ja HPV-vaktsineerimine, et kaitsta 
noori naisi emakakaelavähi eest –, ning palub Euroopa vähivastasel partnerlusel uurida 
vähktõve sõeluuringut käsitleva nõukogu soovituse ajakohastamise vajadust, et 
rakendada tõhusat sõeluuringut meeste eesnäärmevähi avastamiseks;
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21. kutsub komisjoni üles koostama hartat vähihaigete patsientide ja töötavate krooniliste 
haigete õiguste kaitseks, et nõuda, et ettevõtted võimaldaksid patsientidel ravi ajal 
töösuhet jätkata ning pärast ravi lõppu tööturule naasta;

22. märgib, et lõppstaadiumis vähiga patsientide palliatiivse ravi kvaliteet on liikmesriigiti 
erinev ja heade kogemuste vahetus võib aidata selle kvaliteeti tõsta; kutsub seetõttu 
komisjoni ja liikmesriike üles soovitama ja edendama palliatiivset ravi ning andma 
suuniseid selle kasutamiseks; 

23. rõhutab, et vähipatsientide psühhosotsiaalse ja kutsealase ennistamise programme tuleks 
tõhustada, need peaksid hõlmama suures valikus teavitamis- ja nõustamismeetmeid, mis 
keskenduvad võimalikele muutustele eluviisis ja käitumises, psühholoogilisele toetusele 
ja sotsiaalabi küsimustele;

24. kutsub komisjoni üles tagama, et ühenduse õigusaktid sisaldaksid nii tööstusele kui ka 
teadlastele stiimuleid käimasolevates teadusuuringutes osalemiseks, et töötada välja 
uued tõendusmaterjalil põhinevad ravimid ja ravimeetodid vähktõvega võitlemiseks 
ning selle kontrolli all hoidmiseks; 

25. kutsub komisjoni üles kindlustama tervishoiutöötajate võrgustike abil ravi ja hoolduse 
parimate tavade levitamine eesmärgiga tagada kodanike juurdepääs parimale 
olemasolevale ravile; 

26. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles töötama välja ja tugevdama algatusi, mis pakuksid 
toetust inimestele, keda vähktõbi otseselt või kaudselt mõjutab – eelkõige algatama ja 
kogu ELi ulatuses välja arendama psühholoogilist ravi ja abi vähi üle elanud inimestele;

27. nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et vähktõve ravimid oleksid 
kõikides liikmesriikides ühesuguselt kättesaadavad kõikidele neid ravimeid vajavatele 
patsientidele;

28. väljendab lootust, et liikmesriigid parandavad teavitamist, selgitamaks rinna-, 
emakakaela- ja soolevähi sõeluuringute tähtsust, et sihtrühmad neid rohkem 
aktsepteeriksid ja nendes suuremal hulgal osaleksid; erilist tähelepanu tuleks pöörata 
vähemuste ning sotsiaalselt ja majanduslikult nõrgemate elanikerühmade kaasamisele; 

29. juhib tähelepanu sellele, et vähivastase partnerluse eesmärgid on pikaajalised, ning nõuab 
seetõttu, et ELi institutsioonid toetaksid ühenduse tulevases tervishoiueelarves vähivastase 
partnerluse kümneks aastaks arvestatud jätkusuutlikkust ja elujõulisust; palub komisjonil
jälgida Euroopa vähivastase partnerluse soovituste tegelikku rakendamist;

30. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.



PE438.367v02-00 10/11 PR\803676ET.doc

ET

SELETUSKIRI

Igal aastal diagnoositakse vähk 3,2 miljonil eurooplasel

Nagu Euroopa Komisjon märgib, on vähktõbi üks suurimaid inimeste tervist ohustavaid 
tegureid nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Paraku levib vähk ka alanud aastatuhandel 
epideemiliselt. Tänapäeval on vähk surma ja suremuse põhjusena Euroopas teisel kohal – igal 
aastal lisandub kolm miljonit uut vähihaiget ja iga aasta sureb sellesse haigusse 1,7 miljonit 
eurooplast. Euroopa Liidus diagnoositakse praegu igal kolmandal inimesel eluajal vähk ning 
asjatundjate prognooside kohaselt suureneb vähktõve põhjustatud haiguskoormus elanikkonna 
vananemist arvestades järsult, kui ei astuta kiireid samme vähktõve üle suurema kontrolli 
saavutamiseks.  Sel põhjusel võttis ka Euroopa Parlament vastu resolutsiooni vähktõvega 
võitlemise kohta laienenud Euroopa Liidus, sel põhjusel toimus parlamendiliikmete 
huvirühma MEPs against Cancer  („Euroopa Parlamendi liikmed vähi vastu”) kampaania ja 
sel põhjusel tegi Sloveenia ELi eesistujariigina algatuse, mis päädis nõukogus vastu võetud 
järeldustega vähktõve põhjustatud haiguskoormuse vähendamise kohta Euroopas.

Pärast neid algatusi on vähivastane võitlus endiselt üks ELi erilisi  prioriteete. Euroopa 
Komisjon on esitanud ettepaneku käivitada Euroopa partnerlusalgatus vähivastaste 
meetmete võtmiseks ajavahemikuks 2009–2013. See on uus katse panna kõiki sidusrühmi 
viljaka partnerluse vaimus kootööd tegema. Vähk on sotsiaalne ja majanduslik probleem, mis 
sellisena nõuab ühist tegutsemist nii üleeuroopalisel kui ka riigi, piirkonna ja kohalikul 
tasandil. Lissaboni lepingus on selgelt sätestatud, et liit on pädev võtma meetmeid 
liikmesriikide meetmete toetamiseks, koordineerimiseks või täiendamiseks. Üks selliseid 
tegutsemisvaldkondi üleeuroopalisel tasandil on inimese tervise kaitse ja parandamine 
(artikkel 2E). Finantskriisi ajal annab Euroopa vähivastane partnerlus suurepärase võimaluse 
ergutada liikmesriike investeerima rohkem ennetustöösse ja tervislikesse eluviisidesse. 
Selleks, et tõhusamalt koordineerida liikmesriikide ja muude sidusrühmade eri 
poliitikavaldkondades rakendatavaid meetmeid, tuleb järjekindlalt teha tihedat koostööd 
tööandjate ja töövõtjatega. Vaid siis, kui kaasame ühisesse vähivastasesse võitlusse kogu ELi 
kõik asjaomased sidusrühmad, suudame vähi põhjustatud haiguskoormust Euroopas oluliselt 
vähendada.

Vähivastane võitlus on rahvatervise valdkonnas ühenduse üks kauasemaid tegevusvälju. ELi 
tasandi tervishoiupoliitikas on juba palju saavutusi, mis on avaldanud otsest positiivset mõju 
vähi ennetamisele ja tõrjumisele.  Euroopa Parlament oli oma eelmise koosseisu volituste ajal 
selles osas väga aktiivne. Meil õnnestus vähiprobleem Euroopa institutsioonide poliitilises 
päevakorras ettepoole tuua. 

Kuid Euroopas on vähivastase võitluse olukord ikka veel lubamatult ebaühtlane. Seda arvesse 
võttes on nii EL kui ka liikmesriigid käivitanud mitmeid projekte, sealhulgas vähi 
sõeluuringute programme ja vähivastase võitluse riiklikke tegevuskavasid. Hästi koostatud ja 
juhitud vähktõve kontrolli all hoidmise riiklik programm vähendab vähktõve esinemist ning 
parandab vähipatsientide elukvaliteeti, sõltumata sellest, kui palju ressursse riigil on kasutada. 
Seetõttu peaks partnerluse üks olulisemaid samme väljenduma kõikidele ELi valitsustele 
suunatud üleskutses: välja töötada, rakendada ja parandada (juhul, kui need on juba olemas) 
riiklikke vähivastase võitluse kavasid. Nendes kavades tuleks ette näha vähivastane võitlus 
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kõikidel rinnetel – ennetustööst, sõeluuringutest ja haiguse varasest avastamisest kuni 
kõrgetasemelise diagnostika, ravi ja hoolduseni, psühhosotsiaalse ja palliatiivse ravini ning 
teadusuuringuteni välja.

Euroopa vähivastase partnerluse kavas tõdetakse, et kolmandikku vähijuhtumitest on võimalik 
ära hoida ning et ennetus on majanduslikult efektiivseim lahendus.  Ent see nõuab pikaajalist 
ja jätkusuutlikku investeerimist. Kui Euroopa tahab täita Euroopa Komisjoni seatud nõudlikku 
eesmärki – vähendada vähki haigestumist 2020. aastaks 15 % võrra –, peab haigestumise 
määr langema ka Euroopa elanikkonna suurenemist ja vananemist arvestades. 

Nõuame seetõttu, et süsteemselt ja strateegiliselt investeeritaks ennetuse vajadusteks rohkem 
vahendeid, vastasel korral jääb see eesmärk pelgalt unistuseks. Euroopa Liidul on juba kaks 
olulist tõenduspõhist ennetustöö instrumenti: Euroopa vähktõvevastane tegevuskava, 
millega ergutatakse üldsust viljelema terveid eluviise, ning nõukogu soovitused rinna-, 
emakakaela- ja soolevähi sõeluuringute kohta. Need on suurepäraseks aluseks, millest 
lähtudes tuleb jõuliselt ja järjekindlalt investeerida ennetusse. Soovitame neid olemasolevaid 
instrumente partnerluse raames tugevamini edendada, et hõlmata üldsuse mitmesuguseid 
rühmi, sealhulgas neid, kelleni on kõige raskem jõuda, näiteks vähemusi ja ebasoodsas 
olukorras olevaid rühmi. 

Ennetustöösse investeerimisel tuleb arvestada sellega, et mõõdetavad tulemused võivad 
ilmneda alles kümne aasta möödudes. Tuleb süstemaatiliselt koguda ennetusega seotud 
tõendusmaterjali, vastasel korral peab ka tulevikus pidama rasket võitlust, et riikide valitsused 
oleksid nõus sellesse investeerima.

Sellega seoses on komisjoni ettepaneku nõrk koht, et teatises seatakse eesmärgid 
kümneaastaseks perioodiks, samal ajal kui ühenduse eelarest rahastamine on korraldatud 
lühiajalisel alusel. Teeme ettepaneku, et partnerluse toimimise kolmandal aastal esitataks 
tehtu kohta aruanne Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonile. See oleks abiks eelarvelise toetuse taotlemisel parlamendi kaudu.


