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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

komission tiedonannosta "Syöväntorjunta: eurooppalainen kumppanuusohjelma"
(2009/2103(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon syöväntorjunnasta: eurooppalainen 
kumppanuusohjelma (KOM(2009)0291),

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2007 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 1350/2007/EY terveysalan toisesta yhteisön toimintaohjelmasta (2008–
2013)1,

– ottaa huomioon 9. lokakuuta 2008 antamansa päätöslauselman "Yhdessä terveyden 
hyväksi: EU:n strateginen toimintamalli vuosiksi 2008–2013"2,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännestä tutkimuksen, teknologian 
kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmasta (2007–2013) 18. joulukuuta 2006 
tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 1982/2006/EY3,

– ottaa huomioon 10. kesäkuuta 2008 kokoontuneen neuvoston päätelmät syöpätaudeista 
aiheutuvien rasitteiden vähentämisestä4,

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 2003 annetun neuvoston suosituksen 2003/878/EY 
syöpäseulonnasta5,

– ottaa huomioon 11. lokakuuta 2007 antamansa kannanoton kattavan 
syöväntorjuntastrategian tarpeellisuuteen6,

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 antamansa päätöslauselman syövän torjunnasta 
laajentuneessa Euroopan unionissa7,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman rintasyövästä 
laajentuneessa Euroopan unionissa8,

– ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2003 antamansa päätöslauselman rintasyövästä Euroopan 
unionissa9,

                                               
1 EUVL L 301, 20.11.2007, s. 3.
2 Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0477.
3 EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.
4 Euroopan unionin neuvosto, neuvoston päätelmät syöpätaudeista aiheutuvien rasitteiden vähentämisestä, 
2 876. työllisyyden, sosiaalipolitiikan, terveyden ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokous, Luxemburg, 
10. kesäkuuta 2008.
5 EUVL L 327, 16.12.2003, s. 34.
6 EUVL C 227 E, 4.9.2008, s. 160.
7 EUVL C 247 E, 15.10.2009, s. 11.
8 EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 273.
9 EUVL C 68 E, 18.3.2004, s. 611.
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– ottaa huomioon 29. maaliskuuta 1996 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston 
päätöksen N:o 646/96/EY1syöväntorjunnan toimintaohjelman hyväksymisestä 
kansanterveyden alalla vuosiksi 1996–2000,

– ottaa huomioon Maailman terveysjärjestön (WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan 
puitesopimuksen tekemisestä 2. kesäkuuta 2004 tehdyn neuvoston 
päätöksen 2004/513/EY2,

– ottaa huomioon eurooppalaiset syöpäohjeet (kolmas versio),

– ottaa huomioon kansainvälisen syöpätutkimuskeskuksen (IARC) julkaiseman maailman 
syöpäraportin 2008,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin kirjallisen kannanoton hepatiitti C -tartuntoihin3,

– ottaa huomioon kaikkia puolueita yhdistävän eturyhmän Euroopan parlamentin jäsenet 
syöpää vastaan (MAC) toiminnan ja päätelmät,

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 184 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan4 35 artiklan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan ja naisten 
oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A7-0000/2010),

A. ottaa huomioon, että syöpä lisääntyy kaikkialla maailmassa epidemian tavoin
lääketieteellisestä edistyksestä huolimatta,

B. ottaa huomioon, että syöpä oli toiseksi yleisin kuolinsyy vuonna 2006, jolloin se oli 
naisilla kuolinsyynä kahdella kymmenestä ja miehillä kolmella kymmenestä, ja että joka 
vuosi noin 3,2 miljoonalla EU:n kansalaisella diagnosoidaan syöpä,

C. ottaa huomioon, että kansainvälisen syöpätutkimuskeskuksen (IARC) arvioiden mukaan 
joka kolmannella eurooppalaisella diagnosoidaan elämänsä aikana syöpä ja että syöpä
on joka neljännen eurooppalaisen kuolinsyy,

D. ottaa huomioon, että ennusteiden mukaan vuonna 2010 kolme miljoonaa eurooppalaista 
sairastuu syöpään ja lähes kaksi miljoonaa kuolee siihen ja että vuoden 2020 
ennusteiden mukaan 3,4 miljoonaa eurooppalaista sairastuu ja yli 2,1 miljoonaa kuolee
syöpään,

E. katsoo, että syöväntorjunta on katsottava olennaiseksi osaksi terveysstrategiaa,

                                               
1 EYVL L 95, 16.4.1996, s. 9.
2 EUVL L 213, 15.6.2004, s. 8.
3 EUVL C 27 E, 31.1.2008, s. 247.
4 EYVL C 364, 18.12.2000, s. 1.
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F. toteaa, että lasten syöpiä, jotka ovat merkittävin nuorten syöpäkuolemien aiheuttaja, 
voidaan hoitaa tuloksekkaasti ja saavuttaa 80 prosentin elossaololuvut,

G. toteaa, että tehokas ennaltaehkäisy voi osaltaan edistää terveyttä merkittävästi ja että 
ennusteiden mukaan voitaisiin koko väestön kattavilla kohdunkaulan syövän 
seulonnoilla vähentää menetettyjen elinvuosien määrää arviolta yli 94 prosenttia, ja 
jokaista 152 papa-koetta kohti voitettaisiin yksi elinvuosi,

H. toteaa, että useat eri tekijät vaikuttavat syövän syntymiseen useissa eri vaiheissa, ja siksi 
tarvitaan uusi syövän ennaltaehkäisymalli, jossa on keskityttävä yhtäläisesti geneettisiin 
tekijöihin, elintapoihin sekä työperäisiin ja ympäristötekijöihin siten, että otetaan 
huomioon eri tekijöiden yhteisvaikutukset, sen sijaan että keskityttäisiin yksittäisiin 
syihin,

I. ottaa huomioon, että endokriinisia häiriöitä aiheuttavilla kemikaaleilla voi olla syövän 
muodostumisen kannalta suuri merkitys esimerkiksi rinta- ja kivessyövissä, ja siksi ne 
vaativat erityistoimia,

J. ottaa huomioon, että eurooppalaisten terveydenhuoltojärjestelmien pitkän aikavälin
kestävyys luo suuria haasteita: näistä tärkein on vaikutus, joka väestön ikääntymisellä 
on työvoimaa koskeviin vaatimuksiin ja terveydenhuollon kokonaismenoihin, minkä
lisäksi uusi teknologia, johon kylläkin liittyy merkittäviä etuja, edellyttää koulutettua 
henkilöstöä ja mahdollisesti aiheuttaa suurempia kustannuksia,

K. ottaa huomioon, että Euroopan unionin väestön ikääntyminen on yksi syy 
syöpätapausten määrän kasvuun unionissa,

L. toteaa, että Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden jaettua 
toimivaltaa sovelletaan yhteisiin kansanterveysalan turvallisuuskysymyksiin, kuten 
fyysisen terveyden ja mielenterveyden suojeluun,

M. ottaa huomioon, että syöpään kuolevien määrä on suurempi uusissa jäsenvaltioissa kuin 
se oli viidentoista jäsenvaltion EU:ssa,

N. ottaa huomioon, että WHO:n arvion mukaan vähintään yksi kolmasosa kaikista 
syöpätapauksista on ehkäistävissä ja että ennaltaehkäisy on kustannustehokkain pitkän 
aikavälin strategia syövän hallitsemiseksi ja että on osoitettu, että syöpää voidaan 
ennaltaehkäistä muuttamalla tai välttämällä tärkeimpiä riskitekijöitä, kuten tupakointi, 
ylipainoisuus, hedelmien ja vihannesten vähäinen osuus ruokavaliossa, vähäinen 
liikunta ja alkoholin käyttö,

O. ottaa huomioon, että asiantuntijat kehittivät jo vuonna 1987 eurooppalaiset syöpäohjeet 
näyttöön perustuvana välineenä syövän torjuntaan,

P. ottaa huomioon, että erot eloonjäämisluvuissa ensimmäisen viiden vuoden aikana 
useimmissa syöpäsairauksissa Euroopassa johtuvat muun muassa syövänhoitolaitteiden 
laadun, seulontaohjelmien, näyttöön perustuvien parhaiden käytäntöjen, 
sädehoitolaitteiden ja uusien syöpälääkkeiden saantimahdollisuuksien hämmästyttävän 
suurista eroista, joita ei voida hyväksyä,
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Q. ottaa huomioon, että syöpäsairauksia voidaan vähentää ja hallita toteuttamalla näyttöön 
perustuvia strategioita, joissa korostetaan sairauden varhaista toteamista ja 
syöpäpotilaiden hoitoa,

R. ottaa huomioon, että arviolta 25 prosentin kaikista syöpäkuolemista Euroopan unionissa 
voidaan katsoa johtuvan tupakoinnista, että tupakointi aiheuttaa 80–90 prosenttia 
keuhkosyöpäkuolemista maailmanlaajuisesti ja että nuorten tyttöjen tupakointi 
lisääntyy, mihin liittyy riski naisten keuhkosyöpien lisääntymisestä tulevaisuudessa,

S. ottaa huomioon, että viimeisten 20 vuoden aikana maksasyöpien määrä on yli 
kaksinkertaistunut ja vuonna 2006 EU:n 27 jäsenvaltiossa todettiin 50 300 uutta 
maksasyöpätapausta ja tautiin kuoli 45 771 potilasta; ottaa myös huomioon, että 
ylipainon ja alkoholin lisäksi 75–85 prosenttia primaarisista maksasyöpätapauksista 
liittyy pitkittyneeseen hepatiittivirusinfektioon (B tai C),

T. ottaa huomioon, että elintavat, erityisesti ruokailutottumukset, vaikuttavat kasvainten 
kehittymiseen, ja näin ollen hyvän ravitsemustilan säilyttäminen edistää osaltaan 
eloonjäämistä (ainakin tietyn tyyppisten kasvainten osalta) sekä parantaa 
syöpäpotilaiden elämänlaatua,

U. ottaa huomioon, että tiettyjä syöpiä voidaan välttää – ja terveyttä ylipäänsä voidaan 
parantaa – noudattamalla terveempiä elintapoja ja että syöpiä voidaan parantaa, tai 
paranemisennustetta voidaan merkittävästi parantaa, jos sairaus havaitaan aikaisessa 
vaiheessa,

V. katsoo, että hyvin suunnitellun ja hyvin hallinnoidun kansallisen 
syöväntorjuntaohjelman avulla syöpätapausten määrä ja kuolleisuus alenee joissakin 
tapauksissa yli 70 prosenttia ja syöpäpotilaiden elämänlaatu paranee maan 
resurssirajoituksista huolimatta,

W. katsoo, että tehokkailla väestöpohjaisilla seulontaohjelmilla – mahdollisten 
eurooppalaisten suuntaviivojen mukaisesti toteutettuina – parannetaan merkittävästi 
syöpäseulonnan, diagnosoinnin ja hoitopalveluiden laatua ja saatavuutta ja näin myös 
tehostetaan syövän torjuntaa,

X. katsoo, että kansalliset syöpärekisterit kaikissa jäsenvaltioissa ovat olennaisia syöpää 
koskevien vertailutietojen saamiseksi,

Y. katsoo, että toimielinten välinen yhteistyö voi lisätä yhteisten pyrkimysten tehokkuutta,

Z. ottaa huomioon, että onkologiaa ei pidetä lääketieteen erikoisalana kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja katsoo, että lääketieteellinen jatkokoulutus on turvattava,

AA. ottaa huomioon, että henkilöiden ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus on taattu yhteisön 
lainsäädännössä ja että periaatteena sijoittautumisvapaus auttaa varmistamaan, että 
terveydenhuollon ammattihenkilöt menevät sinne, missä heitä eniten tarvitaan, mistä on 
suoraa etua potilaille ja millä vältetään potilaiden siirtämiseen yli rajojen liittyvät 
vaikeudet,
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AB. katsoo, että syöpäsairauksien monimutkaisuuden vuoksi on tarpeen parantaa 
syöpäpotilaiden hoidossa toimivien terveydenhoidon eri asiantuntijoiden välistä 
yhteydenpitoa; katsoo, että psykososiaalisella hoidolla voidaan parantaa syöpäpotilaiden 
elämänlaatua,

AC. toteaa, että syöpäpotilailla ei ole tällä hetkellä yhtäläisiä mahdollisuuksia saada 
lääketieteellistä tietoa ja että heillä on suuri tarve saada enemmän tietoa sairauden 
kussakin vaiheessa,

1. suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen syöväntorjunnan eurooppalaisesta 
kumppanuusohjelmasta vuosiksi 2009–2013, jonka tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita 
niiden pyrkimyksissä torjua syöpää tarjoamalla niille puitteet syövänehkäisyyn ja -
torjuntaan liittyvälle tiedonhaulle sekä tietojen ja asiantuntemuksen vaihdolle ja 
aktivoimalla sidosryhmät eri puolilla Euroopan unionia toimimaan yhdessä;

2. korostaa, että hyvä ja tehokas kumppanuus edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä 
sidosryhmien kanssa ja että kansalaisyhteiskunnan sekä työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöjen on osallistuttava yhteistyöhön niin yhteisön tasolla kuin 
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla;

3. kehottaa Euroopan komissiota ja neuvostoa tekemään Euroopan parlamentin kanssa 
yhteistyötä hyvin koordinoidussa toimielinten välisessä kumppanuudessa syövän 
aiheuttaman rasitteen vähentämiseksi;

4. korostaa, että syöpäpotilaiden tehokkaampi hoito voidaan varmistaa tarkastelemalla 
syöpää kokonaisvaltaisesti ja muodostamalla monien eri alojen edustajista koostuvia 
hoitoryhmiä ja että kokonaisvaltainen syövän hoito, jossa otetaan asianmukaisesti 
huomioon psykososiaalinen hyvinvointi ja tuki, on äärimmäisen tärkeä osa hoitoa,
johon olisi myös kannustettava;

5. korostaa, että Lissabonin sopimuksen mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 
tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden 
komiteaa kuultuaan hyväksyä kannustustoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on ihmisten 
terveyden suojeleminen ja parantaminen;

6. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan mahdollisimman pian yhtenäiset syöpäsuunnitelmansa, 
sillä suunnitelmat auttavat saavuttamaan kumppanuusohjelman kunnianhimoisen 
15 prosentin vähennyksen syövän aiheuttamassa rasitteessa vuoteen 2020 mennessä;

7. korostaa, että ennaltaehkäisy on kustannustehokkain ratkaisu, sillä yksi kolmasosa 
kaikista syöpätapauksista on ehkäistävissä, ja kehottaa varaamaan järjestelmällisesti ja 
strategisesti lisäresursseja syövän ehkäisyyn; korostaa, että nykyisinä taloudellisen 
epävakauden aikoina on entistäkin tärkeämpää jatkaa investointeja terveydenhuoltoon, 
erityisesti ennaltaehkäisyyn;

8. korostaa, että on yhä enemmän tarpeen keskittyä potilaiden elämänlaatuun, koska 
sellaisten kroonista syöpää sairastavista henkilöiden määrä on lisääntymässä, joiden 
sairautta ei voida parantaa, mutta joiden tila ehkä voidaan vakauttaa usean vuoden 
ajaksi;
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9. korostaa, että syövän aiheuttamaan rasitteeseen liittyvän eriarvoisuuden vähentämiseksi 
on toteutettava muun muassa kohdennettuja terveydenedistämis-, valistus- ja 
ennaltaehkäisyohjelmia sekä kerättävä tietoja väestöpohjaisista kansallisista 
syöpärekistereistä ja huolehdittava syöpärekisteritietojen vertailukelpoisuudesta, 
kattavuudesta ja tarkkuudesta;

10. korostaa, että terveyden edistämisen sekä ylipainon ja liiallisen alkoholin kulutuksen 
torjunnan lisäksi syöväntorjunnan kumppanuusohjelmassa ja tulevissa EU:n aloitteissa, 
kuten tarkistetussa neuvoston suosituksessa syöpäseulonnoista, on tarkasteltava 
sellaisten tautien ehkäisyä ja hallintaa, jotka voivat kehittyä syöväksi, kuten
virushepatiitin yleinen ennaltaehkäisy ja sairauden pahenemisen estäminen ja 
tarvittaessa hoito;

11. korostaa, että on kehitettävä yhteistä tutkimusta (perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta) 
ravitsemuksen käytöstä syövän torjunnassa / syöpään liittyvän puutteellisen 
ravitsemuksen hoidossa ja että tarvitaan myös validoidut ja laajasti tunnustetut 
suositukset syöpäpotilaiden ravitsemuksellisesta tuesta;

12. korostaa, että eurooppalaisia syöpäohjeita on tarkistettava ja tehtävä tunnetuksi
laajemmin ja voimakkaammin kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa ja että syöväntorjunnan 
eurooppalainen kumppanuusohjelma on erityisesti kohdennettava uusiin jäsenvaltioihin;

13. korostaa, että syöpäsairauksia voidaan vähentää ja torjua toteuttamalla näyttöön 
perustuvia strategioita, jotka koskevat sairauden varhaista toteamista ja syöpäpotilaiden 
hoitoa, ja että tähän kuuluu myös tarkoituksenmukainen tiedottaminen, jotta ihmiset, 
joiden on tarkoitus hyötyä seulonnoista, ovat selvillä seulontojen hyödyistä;

14. korostaa, että on kiireellisesti sovittava yhteisistä lasten syöpien hoidon 
laatustandardeista, joita sovelletaan kaikissa 27 jäsenvaltiossa;

15. kehottaa komissiota varmistamaan verikokeisiin (biomarkkerit) perustuvien testien 
kehittämisen rahoituksen seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman yhteydessä;

16. kehottaa tukemaan enemmän rintasyövän ehkäisyä koskevaa tutkimusta, myös 
haitallisten kemikaalien ja ympäristön saasteiden, ravinnon, elintapojen ja 
perintötekijöiden vaikutuksia sekä niiden yhteisvaikutuksia, ja kehottaa jatkamaan 
rintasyövän ja sen mahdollisten riskitekijöiden, kuten tupakan, alkoholin ja hormonien 
yhteyksien tutkimista;

17. kehottaa komissiota rohkaisemaan jäsenvaltioita investoimaan enemmän varoja 
ennaltaehkäisyyn;

18. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan eurooppalaisen ennaltaehkäisyn 
verkoston syöväntorjunnan eurooppalaisen kumppanuusohjelman yhteyteen;

19. korostaa, että potilaiden optimaalinen hoito edellyttää monitieteellisyyttä ja että syövän
hoitoon erikoistuneiden lääkäreiden tehtävä potilaiden kohtaamisessa on keskeinen, ja 
katsoo myös, että tarvitaan koulutusta, selkeitä kriteereitä ja suosituksia syövän hoitoon 
tarkoitettuja lääkkeitä määräävien lääkärien optimaalisen pätevyyden varmistamiseksi;
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20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kansalaisille ja kaikille 
terveyspaleluiden tuottajille suunnattuja syöpäseulontaa koskevia tiedotuskampanjoita 
sekä tiedonvaihtoa ennaltaehkäisyä tai varhaista toteamista koskevista parhaista 
käytännöistä, kuten ihmisen papilloomaviruksen (HPV) testauksen 
kustannustehokkaasta sisällyttämisestä kohdunkaulansyövän seulontaan ja HPV-
rokotteen käytöstä nuorten naisten suojelemiseksi kohdunkaulansyövältä, ja kehottaa
tarkastelemaan eurooppalaisen kumppanuusohjelman puitteissa tarvetta päivittää 
neuvoston syöpäseulontasuositusta miesten eturauhassyövän tehokasta seulontaa 
koskevan näytön ottamiseksi huomioon;

21. kehottaa komissiota laatimaan syöpäpotilaiden ja kroonisesti sairaiden henkilöiden 
oikeuksien suojelemista työelämässä koskevan peruskirjan, jonka mukaisesti yrityksiä 
vaadittaisiin mahdollistaan sen, että potilaat voivat säilyttää työsuhteensa hoidon aikana 
ja palata töihin hoidon loputtua;

22. panee merkille, että terminaalivaiheessa oleville syöpäpotilaille annettavan oireita 
lievittävän hoidon laatu vaihtelee jäsenvaltioittain, joten tässä asiassa voi olla hyötyä 
hyvien käytäntöjen vaihtamisesta, ja kehottaa tämän vuoksi komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään oireita lievittävää hoitoa ja laatimaan sitä koskevat suositukset;

23. korostaa, että syöpäpotilaiden psykososiaalisiin ja ammatillisiin kuntoutusohjelmiin on 
panostettava enemmän ja että niihin on sisällyttävä laajasti eri aiheita, kuten 
tiedottamista, neuvontaa, elintapojen ja käyttäytymisen muuttamista koskevaa ohjausta, 
psykologista tukea ja sosiaalista hyvinvointia koskevia kysymyksiä;

24. kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisön lainsäädäntöön sisältyy kannustimia 
alan toimijoille ja tutkijoille, jotta varmistetaan alan tutkimuksen jatkuvuus ja syövän 
torjuntaa ja hallintaa koskevien uusien näyttöön perustuvien lääkkeiden ja uusien 
hoitomuotojen kehitys;

25. kehottaa komissiota varmistamaan terveydenhoidon asiantuntijoiden verkostojen avulla 
syövän hoidon parhaiden käytänteiden levittämisen, jotta kansalaisille taataan paras 
saatavilla oleva hoito;

26. kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään ja vahvistamaan aloitteita, joilla 
annetaan tukea syövästä suoraan tai epäsuorasti kärsiville, sekä aloitteita erityisesti 
heille tarkoitettujen psyykkistä hoitoa ja tukea koskevien toimien käynnistämisestä ja 
kehittämisestä koko unionissa;

27. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan syöpälääkityksen saatavuuden 
kaikille lääkitystä tarvitseville potilaille kaikissa jäsenvaltioissa;

28. odottaa jäsenvaltioiden parantavan tiedotusta rinta-, kohdunkaula- ja paksusuolisyövän 
seulonnan merkityksestä, jotta kaikki kohderyhmät hyväksyisivät seulonnan paremmin 
ja osallistuisivat siihen aktiivisemmin, kiinnittäen erityistä huomiota 
vähemmistöryhmiin ja yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti heikommassa asemassa 
oleviin ryhmiin;
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29. korostaa, että syöväntorjunnan eurooppalaisessa kumppanuusohjelmassa asetetut 
tavoitteet ovat pitkän aikavälin tavoitteita, ja kehottaa tämän vuoksi yhteisön 
toimielimiä tukemaan syöväntorjunnan kumppanuusohjelmaa yhteisön tulevassa 
terveydenhuoltobudjetissa sen jatkuvuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi kymmenen 
vuoden ajan; kehottaa komissiota seuraamaan eurooppalaisen kumppanuusohjelman 
suositusten täytäntöönpanon edistymistä;

30. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

Joka vuosi 3,2 miljoonalla eurooppalaisella todetaan syöpä

Kuten komission tiedonannossa perustellusti todetaan, syöpä on yksi Euroopan unionin ja 
koko maailman merkittävimmistä terveysongelmista. Valitettavasti syöpä lisääntyy edelleen 
voimakkaasti 2000-luvulla. Tällä hetkellä, kun uusia syöpätapauksia on kolme miljoonaa ja 
kuolemantapauksia 1,7 miljoonaa vuosittain, syöpä on toiseksi merkittävin kuolinsyy 
Euroopassa. Tällä hetkellä joka kolmannella EU:n kansalaisella diagnosoidaan elinaikanaan 
syöpä, ja asiantuntijat ennakoivat, että syöpätapausten määrä tulee lisääntymään voimakkaasti 
väestön ikääntyessä, ellei kiireisiin toimiin syövän torjunnan parantamiseksi ryhdytä nyt. 
Tämä oli perusteena myös Euroopan parlamentin päätöslauselmalle syövän torjunnasta 
laajentuneessa Euroopan unionissa, parlamentin eturyhmän Euroopan parlamentin jäsenet 
syöpää vastaan -kampanjalle sekä EU:n puheenjohtajavaltio Slovenian aloitteelle, jonka 
seurauksena hyväksyttiin neuvoston päätelmät syöpätaudeista aiheutuvien rasitteiden 
vähentämisestä.

Näiden aloitteiden ansiosta syövän torjunta on edelleen Euroopan yhteisön erityinen 
painopisteala. Euroopan komissio ehdottaa eurooppalaista kumppanuusohjelmaa 
syöväntorjunnasta ajanjaksolle 2009–2013, joka on uusi pyrkimys yhdistää sidosryhmät 
yhteistyöhön hedelmällisen kumppanuuden hengessä. Syöpä on yhteiskunnallinen ja 
poliittinen ongelma, ja edellyttää siksi yhteisiä toimia sekä yhteisön tasolla että kansallisella, 
alueellisella ja paikallisella tasolla. Lissabonin sopimuksessa määrätään nimenomaan, että 
unionilla on toimivalta toteuttaa toimia jäsenvaltioiden toimien tukemiseksi, koordinoimiseksi 
tai täydentämiseksi. Yksi tällainen toimiala yhteisön tasolla on ihmisten terveyden suojelu ja 
parantaminen (2E artikla). Rahoituskriisin aikana eurooppalaisella kumppanuusohjelmalla on 
suuri mahdollisuus kannustaa jäsenvaltioita investoimaan entistä enemmän ennalta ehkäisyyn 
ja terveellisiin elintapoihin. Meidän on tehtävä johdonmukaisesti entistä tiiviimpää yhteistyötä 
työnantajien ja työntekijöiden kanssa, jotta jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien eri 
politiikanaloilla toteuttamia toimia voidaan koordinoida entistä tehokkaammin. Voimme 
vähentää merkittävästi syövän aiheuttamia rasitteita Euroopassa vain osallistamalla 
asianosaiset sidosryhmät kaikkialla Euroopan unionissa yhteiseen pyrkimykseen 
syöväntorjunnassa.

Syöpä on yksi pitkäaikaisimmista yhteisön toiminnan aloista kansanterveyden alalla. EU:n 
tason terveyspolitiikassa on saavutettu paljon monilla eri aloilla, joilla on suora tai epäsuora 
vaikutus syövän ehkäisyyn ja torjuntaan. Edellisellä toimikaudellaan Euroopan parlamentti oli 
tällä alalla hyvin aktiivinen. Onnistuimme saamaan syöpäkysymyksen keskeiseen asemaan 
yhteisön toimielinten poliittisella asialistalla. 

Euroopassa on kuitenkin edelleen selkeitä eroja syöväntorjunnassa, eikä niitä voida hyväksyä. 
Tämän vuoksi EU ja kansallisvaltiot ovat käynnistäneet useita hankkeita, joita ovat muun 
muassa syöpäseulontaohjelmat ja kansalliset syöpäsuunnitelmat. Hyvin suunnitellun hyvin 
hallinnoidun kansallisen syöväntorjuntaohjelman avulla syöpätapausten määrä alenee ja 
syöpäpotilaiden elämänlaatu paranee maan resurssirajoituksista huolimatta. Tämän vuoksi 
yksi tärkeimmistä kumppanuusohjelman toimista on kehottaa kaikkia EU:n hallituksia 
kehittämään ja panemaan täytäntöön kansallisia syöpäsuunnitelmia ja parantamaan jo 
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olemassa olevia suunnitelmia. Näissä suunnitelmissa on tarkasteltava tautia kaikilta 
näkökannoilta – ehkäisystä, seulonnoista ja varhaisesta havaitsemisesta korkealaatuiseen 
diagnostiikkaan ja hoitoon, psykososiaaliseen ja oireita lievittävään hoitoon. Niihin on myös 
sisällyttävä syöpätutkimus.

Eurooppalaisessa kumppanuusohjelmassa todetaan, että joka kolmas syöpä on ehkäistävissä ja 
että ehkäisy on kustannustehokkain ratkaisu. Tämä edellyttää kuitenkin pitkäaikaisia ja 
kestäviä investointeja toimintaan. Jos Euroopassa halutaan saavuttaa komission tiedonannossa 
asetettu kunnianhimoinen uusien syöpätapausten 15 prosentin vähennystavoite vuoteen 2020 
mennessä ja ottaen huomioon tämänhetkisen syöpätapausten lisääntymisen väestönkasvun ja 
ikääntymisen ansiosta, syöpätapausten määrän on laskettava, jotta tavoite voidaan saavuttaa. 

Tämän vuoksi vaadimme lisäresurssien järjestelmällistä ja strategista investointia ehkäisyyn, 
sillä muuten tavoite jää haaveeksi. Euroopan unioni on jo hyväksynyt kaksi merkittävää 
näyttöön perustuvaa välinettä ennalta ehkäisyyn: eurooppalaiset syöpäohjeet, joissa 
esitetään suurta yleisöä terveellisiin elintapoihin kannustavat puitteet, sekä neuvoston 
suositus rintasyöpä-, kohdunkaulan syövän ja suolistosyövän seulonnoista. Nämä ovat 
erinomainen perusta syöpäaallon torjumiseksi tehtävien voimakkaiden ja johdonmukaisten 
toimien rahoittamiselle. Suosittelemme, että näitä välineitä edistetään entistä voimakkaammin 
kumppanuusohjelmassa yhä suurempien väestöryhmien saamiseksi seulontaan, myös 
vaikeammin tavoitettavien ryhmien, kuten vähemmistöjen ja epäsuotuisassa asemassa olevien 
ryhmien. 

Yksi haasteista, joka koskee ennalta ehkäisyä, on se, että meidän on sitouduttava 
investoimaan tulevaisuuteen, sillä kaikki ennalta ehkäisyä koskevat aloitteet edellyttävät 
luonnostaan noin kymmenen vuoden aikaa mitattavien tuloksia saavuttamiseen. Meidän on 
kerättävä järjestelmällisesti näyttöä ennalta ehkäisystä, sillä muutoin joudumme jatkuvasti 
taistelemaan saadaksemme kansalliset hallitukset investoimaan siihen.

Tältä kannalta tarkasteltuna yksi komission tiedonannon heikkouksista on se, että siinä 
asetetaan tavoitteita kymmenvuotiskaudelle, vaikka yhteisön talousarviosta järjestyy vain 
lyhyen aikavälin rahoitustukea. Ehdotamme, että Euroopan parlamentin ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle toimitetaan kertomus 
kumppanuusohjelman kolmantena toimintavuotena, jotta toimielimessä voidaan tarkastella 
toimia lisätuen kokoamiseksi.


