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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” című bizottsági közleményről
(2009/2103(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” című bizottsági közleményre 
(COM(2009)0291),

– tekintettel az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–
2013) létrehozásáról szóló, 2007. október 23-i 1350/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozatra1,

– tekintettel az „Együtt az egészségért: stratégiai megközelítés az EU számára 2008–
2013” című fehér könyvről szóló, 2008. október 9-i állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. 
december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra3,

– tekintettel a rák jelentette európai teher csökkentéséről szóló, 2008. június 10-én 
elfogadott tanácsi következtetésekre4,

– tekintettel a rákszűrésről szóló, 2003. december 2-i 2003/878/EK tanácsi ajánlásra5,

– tekintettel a rák megfékezését célzó átfogó stratégia szükségességéről szóló, 2007. 
október 11-i nyilatkozatára6,

– tekintettel a kibővített Európai Unióban a rák elleni küzdelemről szóló, 2008. április 10-
i állásfoglalására7,

– tekintettel a kibővített Európai Unióban a mellrákról szóló, 2006. október 25-i 
állásfoglalására8,

– tekintettel az Európai Unióban a mellrákról szóló, 2003. június 5-i állásfoglalására9,

                                               
1 HL L 301., 2007.11.20., 3. o.
2 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0477.
3 HL L 412., 2006.12.30., 1 o.
4 Az Európai Unió Tanácsa, a Tanács következtetései a rák jelentette teher csökkentéséről, a Tanács 
(Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztói ügyek) 2876. ülése, Luxembourg, 2008. június 10.
5 HL L 327., 2003.12.16., 34 o.
6 HL C 227. E, 2008.9.4., 160. o.
7 HL C 247. E, 2009.10.15., 11. o.
8 HL C 313. E, 2006.12.20., 273. o.
9 HL C 68. E, 2004.3.18., 611. o.
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– tekintettel a közegészségügyi cselekvési program (1996–2000) keretében egy rák elleni 
intézkedési program elfogadásáról szóló, 1996. március 29-i 646/96/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozatra1,

– tekintettel a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról szóló, 
2004. június 2-i 2004/513/EK tanácsi határozatra2,

– tekintettel az Európai Rákellenes Kódex harmadik változatára,

– tekintettel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) által készített, „World Cancer 
Report 2008” (Rákbetegség a világban 2008-ban) című jelentésre,

– tekintettel a hepatitis C-ről szóló európai parlamenti nyilatkozatra3,

– tekintettel az Európai Parlamenti Képviselők a Rák Ellen (MAC) elnevezésű pártközi 
érdekcsoport tevékenységére és következtetéseire,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 184. cikkére,

– tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának 35. cikkére4,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére, valamint az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A7-0000/2010),

A. mivel a rákos megbetegedések száma az orvostudomány fejlődése ellenére világszerte 
járványszerűen növekszik,

B. mivel 2006-ban a rák volt a második leggyakoribb halálozási ok, és tíz nőből kettő, tíz 
férfiból pedig három halálát rák okozza, míg évente körülbelül 3,2 millió uniós 
polgárnál diagnosztizálnak rákot,

C. mivel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) becslései szerint minden harmadik 
európainál állapítanak meg rákot élete során, és ez a betegség okozza minden negyedik 
európai halálát,

D. mivel az előrejelzések szerint 2010-ben 3 millió európainál alakul ki rák, és várhatóan 
közel 2 millió személy veszti életét a rák miatt, a 2020-ra vonatkozó előrejelzések pedig 
arra utalnak, hogy 3,4 millió európai lesz rákbeteg, és a szóban forgó betegség több 
mint 2,1 millió személy halálát okozza majd,

                                               
1 HL L 95., 1996.4.16., 9 o.
2 HL L 213., 2004.6.15., 8 o.
3 HL C 27. E, 2008.1.31., 247. o.
4 HL C 364., 2000.12.18., 1. o.
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E. mivel a rák elleni küzdelmet az egészségpolitikai stratégia elengedhetetlen részének kell 
tekinteni,

F. mivel a fiatalok körében vezető halálozási oknak számító gyermekkori rák a 80%-os 
túlélési rátát elérve eredményesen gyógyítható,

G. mivel a hatékony megelőzés nagymértékben hozzájárulhat az egészségi állapot 
javításához, és mivel a becslések szerint a méhnyakrákszűrésnek a teljes lakosság 
körében történő végrehajtásával az elvesztett életévek számát több mint 94%-kal lehetne 
csökkenteni, és minden 152 citológiai kenetvizsgálattal (Pap-teszt) egy életévet lehetne 
nyerni,

H. mivel a rákot több szakaszban, számos tényező idézi elő, és ezért olyan új 
rákmegelőzési modellre van szükség, amely a genetikai, életviteli, foglalkozási és 
környezeti tényezőket egyenlő mértékben, a különféle tényezők tényleges együttes 
hatásait tükröző módon veszi figyelembe ahelyett, hogy az elszigetelt okokra 
összpontosítana,

I. mivel az endokrin zavarokat okozó vegyi anyagok fontos szerepet játszhatnak a rák 
kialakulásában, például a mellrák vagy a hererák esetében, és ezért egyedi fellépést 
igényelnek,

J. mivel Európa egészségügyi rendszerei komoly kihívásokkal szembesülnek hosszú távú 
fenntarthatóságuk tekintetében: az első ezek közül az elöregedő népességnek a 
munkaerő-piaci követelményekre és összességében az egészségügyi kiadásokra 
gyakorolt hatása; ezenfelül az új technológiák – bár ezek jelentős előnyökkel járnak –
megfelelően képzett személyzetet igényelnek, és esetleg megnövekedett kiadásokat 
vonnak maguk után,

K. mivel az Unió elöregedő népessége az egyik oka a rák jelentette teher egész Unióban 
tapasztalt növekedésének,

L. mivel a Lisszaboni Szerződésben az Európai Unió és a tagállamok között megosztott 
hatáskör kiterjed a közegészségügyi kérdésekkel kapcsolatos közös egészségmegóvó 
vonatkozásokra is, amilyen például a testi és szellemi egészség védelme,

M. mivel a rákban elhunytak aránya magasabb az új tagállamokban, mint az EU-15 
területén,

N. mivel a WHO becslései szerint az összes rákos megbetegedés legalább egyharmada 
megelőzhető, és hosszú távon a megelőzés a rák visszaszorításának leginkább 
költséghatékony stratégiája, és a becslések szerint a fő kockázati tényezők, mint például 
a dohányzás, a túlsúlyosság, az elégtelen gyümölcs- és zöldségfogyasztás, a 
mozgáshiány és az alkoholfogyasztás megváltoztatásával vagy elkerülésével a rák 
megelőzhető,

O. mivel a szakértők a megelőzés megoldásának tudományos bizonyítékokon alapuló 
eszközeként már igen korán, 1987-ben kidolgozták az Európai Rákellenes Kódexet,
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P. mivel Európában a legtöbb rákos megbetegedést követő ötéves túlélési arány 
tekintetében tapasztalható megdöbbentő és elfogadhatatlan eltéréseket részben azok a 
jelentős különbségek okozzák, amelyek a rák kezelésére alkalmas eszközök 
minőségében, a rákszűrésben, a bizonyítottan legjobb gyakorlatokra alapozott 
iránymutatásokban, a sugárterápiás berendezésekben, valamint az új rákellenes 
gyógyszerekhez való hozzáférés tekintetében állnak fenn,

Q. mivel a rák előfordulása csökkenthető és visszaszorítható a rákos megbetegedések korai 
felismerésére és a rákos betegek kezelésére szolgáló, tudományos bizonyítékokon 
alapuló stratégiák megvalósításával,

R. mivel a becslések szerint az Unióban az összes halálos kimenetelű rákos megbetegedés 
25 %-a összefüggésben van a dohányzással; mivel világszerte a tüdőrák miatti 
halálesetek 80–90%-át a dohányzás okozza; mivel a dohányzás egyre gyakoribb a fiatal 
lányok körében, ami a jövőben a nőknél kialakuló tüdőrák növekvő kockázatát 
eredményezi;

S. mivel az elmúlt 20 évben a májrákos esetek előfordulása több mint kétszeresére nőtt, és 
2006-ban az EU 27 tagállamában 50 300 új rákos eset fordult elő, és a betegség 45 771 
személy halálát okozta, és mivel – a túlsúlyon és az alkoholfogyasztáson felül – a 
primer májrákos esetek 75–85%-a a vírusos májgyulladás (hepatitis B vagy C) tartósan 
fennálló fertőzéseinek tudható be,

T. mivel közismert, hogy az életmód, különösen a táplálkozási szokások befolyásolják a 
daganatok kialakulását, és ezért a megfelelő tápláltsági állapot megőrzése hozzájárul a 
túléléshez (legalábbis bizonyos daganattípusok esetében) és a daganatos betegek 
életminőségéhez,

U. mivel a rák bizonyos fajtái elkerülhetők, az egészségesebb életmód követésével pedig az 
egészség általában javítható, és mivel a rákos betegségek gyógyíthatók, vagy a 
gyógyulási kilátások nagymértékben növelhetők, ha azokat korai stádiumban felismerik,

V. mivel a rák visszaszorítását célul kitűző, megfelelően megtervezett, megfelelően 
irányított nemzeti program – függetlenül attól, hogy az adott ország forrásai mennyire 
korlátozottak – egyes esetekben több mint 70 %-kal csökkenti a rákos megbetegedések 
és halálozások számát, és javítja a rákbetegek életminőségét,

W. mivel az eredményes, népesség alapú, az európai iránymutatásoknak (amennyiben 
ilyenek már léteznek) megfelelően működtetett szűrővizsgálati programok országos 
szintű végrehajtása jelentősen javítja a rákszűrés, a diagnózis, a terápiás szolgáltatások 
minőségét és népesség általi hozzáférhetőségét, és így a rákos megbetegedések 
visszaszorítását is,

X. mivel a nemzeti rákregiszterek minden tagállamban alapvető fontosságúak a rákra 
vonatkozó összehasonlítható adatok biztosítása szempontjából,

Y. mivel az intézményközi együttműködés fokozhatja közös erőfeszítéseink hatékonyságát,
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Z. mivel az onkológiát nem minden tagállamban ismerik el orvosi szakterületként, és mivel 
biztosítani kell az orvosi továbbképzést,

AA. mivel a személyek szabad mozgását és a munkavállalók szabad mozgását a közösségi 
jog garantálja, és a letelepedés szabadsága elvben biztosítja, hogy az egészségügyi 
szakemberek oda menjenek, ahol rájuk a legnagyobb szükség van, közvetlen előnyt 
teremtve a betegek számára, és elkerülve a betegek határokon átnyúló mozgásában rejlő 
számos nehézséget,

AB. mivel a rák összetettsége jobb kommunikációt tesz szükségessé a rákos betegek 
kezelésében közreműködő, nagyszámú és sokféle egészségügyi szakember között, és 
mivel a daganatos betegek pszichoszociális gondozása javíthatja az életminőségüket,

AC. mivel a daganatos betegek jelenleg egyenlőtlenül férnek hozzá a gyógyászati 
információkhoz, és betegségük minden stádiumában haladéktalanul több információra 
van szükségük,

1. üdvözli a rák elleni fellépés terén egy európai partnerség 2009–2013 közötti időszakra 
történő létrehozására irányuló bizottsági javaslatot, amely azzal nyújt támogatást a 
tagállamoknak a rák leküzdése érdekében tett erőfeszítéseikhez, hogy keretet biztosít a 
rák megelőzésével és a rákellenes küzdelemmel összefüggő információk, kapacitások és 
szakértelem azonosításához és megosztásához, valamint az Európai Unió egészéből 
bevonja az érintett feleket a közös erőfeszítésbe;

2. hangsúlyozza, hogy a megfelelő és hatékony partnerség érdekében az érdekelt felekkel 
európai, nemzeti, regionális és helyi szinten szorosabb együttműködést kell kialakítani, 
a civil társadalom, valamint a munkáltatói és munkavállalói szervezetek részvételével; 

3. felhívja az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot, hogy egy megfelelően 
összehangolt intézményközi partnerség keretében működjön együtt az Európai 
Parlamenttel a rák jelentette teher csökkentése érdekében;

4. hangsúlyozza, hogy egy átfogó rákellenes megközelítés, valamint multidiszciplináris 
csoportok hatékonyabb ellátást tudnak nyújtani a rákos betegek számára, valamint hogy 
a pszichoszociális jólétre és támogatásra is kellő hangsúlyt helyező integrált ellátás az 
ellátás lényeges része, amelyet szintén ösztönözni kell;

5. rámutat arra, hogy a Lisszaboni Szerződés értelmében a Gazdasági és Szociális 
Bizottsággal, valamint a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően az 
Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében ösztönző 
intézkedéseket fogadhat el az emberi egészség védelmére és javítására vonatkozóan;

6. felhívja a tagállamokat, hogy a lehető leghamarabb dolgozzanak ki integrált rákellenes 
terveket, mivel ezek kulcsfontosságúak a partnerség nagyra törő, hosszú távú céljának 
eléréséhez, miszerint a rák jelentette terhet 2020-ig 15%-kal csökkentik;

7. hangsúlyozza, hogy a megelőzés a leginkább költséghatékony válasz, mivel a rákos 
betegségek egyharmada megelőzhető, és sürgeti, hogy módszeresen és stratégiai 
jelleggel több forrást fektessenek a megelőzésbe; hangsúlyozza, hogy a jelenlegi, 
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pénzügyi egyensúlyhiány jellemezte időkben még fontosabb, hogy megőrizzék az 
egészségügybe történő beruházások szintjét, különösen megelőző intézkedések 
formájában;

8. kiemeli, hogy fokozott figyelmet kell szentelni egyre több olyan krónikus rákos beteg 
életminőségének is, akiknek a betegsége nem gyógyítható, de több évre stabilizálható;

9. hangsúlyozza, hogy a rák jelentette teherrel kapcsolatos egyenlőtlenségek csökkentését 
célzó fellépések között szerepelnie kell az egészség célzott előmozdításának, a 
közvéleményt felvilágosító és a megelőző programoknak, valamint a rákkal 
kapcsolatos, népesség alapú nemzeti rákregiszterekből származó adatok gyűjtésének és 
a rákra vonatkozó, összehasonlítható, teljes körű és pontos nyilvántartási adatoknak;

10. sürgeti, hogy az egészség előmozdításán, valamint a túlsúly és az alkoholfogyasztás 
elleni küzdelmen kívül a rák elleni partnerségnek és a jövőbeli uniós 
kezdeményezéseknek – amilyen például a rákszűrésről szóló felülvizsgált tanácsi 
ajánlás – foglalkozniuk kell a potenciálisan rákká fajuló betegségek megelőzésével és az 
azok ellen folytatott küzdelemmel, például a vírusos májgyulladás elsődleges és 
másodlagos megelőzésével és adott esetben annak kezelésével;

11. hangsúlyozza, hogy fokozni kell a táplálkozás rákmegelőzésben/a rákhoz társuló 
alultápláltság kezelésében játszott szerepére irányuló integrált kutatást (alap és klinikai), 
valamint hitelesített és széles körben elfogadott iránymutatásokat kell kidolgozni a 
rákbetegek táplálkozási támogatására vonatkozóan;

12. hangsúlyozza, hogy az Európai Rákellenes Kódexet felül kell vizsgálni, valamint azt 
szélesebb körben és határozottabban kell népszerűsíteni az EU 27 tagállamában, és a rák 
elleni európai partnerség keretében külön erőfeszítéseket kell tenni az új tagállamok 
irányába; 

13. hangsúlyozza, hogy a rák előfordulása csökkenthető és visszaszorítható a rákos 
megbetegedések korai felismerésére és a rákos betegek kezelésére szolgáló, tudományos 
bizonyítékokon alapuló stratégiák megvalósításával; ez a megfelelő tájékoztatást is 
magában foglalja, amely biztosítja, hogy mindazok, akiknek a javát szolgálják a 
szűrővizsgálatok, tisztában legyenek azok előnyeivel;

14. hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van arra, hogy a gyermekkori rákos betegségek 
minőségi kezelésének elfogadott normáit az EU 27 tagállamában megosszák és 
alkalmazzák; 

15. felhívja a Bizottságot, hogy a hetedik kutatási keretprogramon belül nyújtson 
finanszírozást a véralapú tesztek (biomarkertesztek) további fejlesztéséhez;

16. arra szólít fel, hogy fokozzák a rákmegelőzéssel kapcsolatos kutatásra nyújtott 
támogatást, ideértve a káros vegyi anyagok és környezeti szennyező anyagok hatásaival, 
a táplálkozással, az életmóddal, a genetikai tényezőkkel és mindezek kölcsönhatásaival 
kapcsolatos kutatást is, és arra hív fel, hogy vizsgálják meg a mellrák és a lehetséges 
kockázati tényezők – például a dohányzás, az alkohol és a hormonok – közötti 
összefüggéseket;
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17. felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy forrásaikból nagyobb 
részt fektessenek a megelőzésbe;

18. felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a rák elleni európai partnerség keretében 
hozzanak létre európai megelőzési hálózatot; 

19. hangsúlyozza, hogy az optimális betegellátáshoz több tudományágat felölelő 
megközelítésre van szükség, és az onkológus orvosok – mint a betegekkel érintkező 
személyek – központi szerepet játszanak, valamint hogy oktatásra, egyértelmű 
kritériumokra és iránymutatásokra van szükség a rák kezelésére gyógyszereket 
alkalmazó orvosok optimális képesítésének biztosítására; 

20. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy támogassák a széles nyilvánosságnak és az 
egészségügyi szolgáltatóknak szóló, a rákszűrésre vonatkozó információs kampányokat, 
továbbá a megelőzést vagy korai felismerést szolgáló intézkedések – például a 
megfelelő HPV (humán papillóma vírus) vizsgálat költséghatékony integrálása a  
méhnyakrák szűrésébe, valamint a fiatal nőknek adható, méhnyakrákot megelőző HPV
elleni oltás – bevezetésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok cseréjét, és felkéri a rák 
elleni európai partnerséget, hogy vizsgálja meg, szükség van-e a rákszűrésről szóló 
tanácsi ajánlás aktualizálására annak érdekében, hogy figyelembe vegye a férfiaknál 
végzett hatékony prosztatarákszűrésre vonatkozó tudományos bizonyítékokat;

21. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy chartát a rákbetegek és más krónikus 
betegségben szenvedők munkahelyi védelméről, azzal a céllal, hogy a cégek számára 
előírja annak lehetővé tételét, hogy a betegek kezelésük alatt továbbra is alkalmazásban 
maradhassanak, és annak befejeződése után visszatérhessenek a munkaerőpiacra;

22. megállapítja, hogy a végstádiumú rákos betegeknek nyújtott palliatív ellátás 
tagállamonként változó minősége is javulhat a bevált gyakorlatok cseréjével, ezért 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat a palliatív ellátás ösztönzésére és 
előmozdítására, valamint az ennek alkalmazásával kapcsolatos iránymutatások 
kidolgozására;

23. hangsúlyozza, hogy több erőfeszítést kell tenni a rákbetegeknek szóló pszichoszociális 
és foglalkozási rehabilitációs programok terén, amelyek a tájékoztatásra, a tanácsadásra, 
az életmód és a magatartás lehetséges megváltoztatására vonatkozó tanácsokra, a 
pszichológiai támogatásra és a szociális jóléti kérdésekre irányuló tevékenységek széles 
skáláját ölelik fel;

24. felszólítja a Bizottságot annak biztosítására, hogy a közösségi jogalkotás mind az ipar, 
mind a kutatók számára tartalmazzon ösztönzőket a folyamatos kutatásban való 
részvétel tekintetében, azzal a céllal, hogy a rák leküzdésére és megfékezésére új, 
tudományos bizonyítékokon alapuló gyógyszerek és kezelések kidolgozására kerüljön 
sor; 

25. felszólítja a Bizottságot, hogy egészségügyi szakemberekből álló hálózatokon keresztül 
biztosítsa a kezelésekre és a gondozásra vonatkozó legjobb gyakorlatok terjesztését 
annak érdekében, hogy a polgárok hozzájuthassanak a legjobb rendelkezésre álló 
kezeléshez; 



PE438.367v02-00 10/12 PR\803676HU.doc

HU

26. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot olyan kezdeményezések kidolgozására és 
megerősítésére, amelyek a rák által közvetlenül vagy közvetve érintett személyek 
számára nyújtanak támogatást, különösen EU-szerte a rák túlélői számára nyújtott lelki 
gondozás és támogatás kezdeményezése és javítása révén;

27. sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat annak biztosítására, hogy a rák elleni 
gyógyszerek valamennyi tagállamban egyformán hozzáférhetők legyenek az ezeket 
igénylő összes beteg számára;

28. elvárja a tagállamoktól, hogy jobb tájékoztatási politikákat fogadjanak el a mell-, 
méhnyak- és vastagbélrák szűrésének fontosságára vonatkozóan, annak érdekében, hogy 
valamennyi megcélzott lakossági csoport körében növeljék az elfogadottság és a 
részvétel arányát, külön figyelmet fordítva a kisebbségi és a társadalmi-gazdasági 
szempontból hátrányos helyzetű csoportok bevonására;

29. rámutat arra, hogy a rák elleni partnerség által kitűzött célok hosszú távra szólnak, ezért 
sürgeti az európai intézményeket, hogy egy későbbi közösségi egészségügyi 
költségvetésben támogassák a rák elleni partnerség 10 éves fenntarthatóságát és 
életképességét; felhívja a Bizottságot, hogy kövesse nyomon az európai partnerség által 
tett ajánlások végrehajtásának előrehaladását; 

30. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Évente 3,2 millió európainál diagnosztizálnak rákot

Amint arra a bizottsági közlemény helyesen rámutat, a rák az egyik legnagyobb egészségügyi 
kihívás, amellyel Európában, sőt világszerte szembesülünk. A rákos megbetegedések száma 
sajnos a harmadik évezredben továbbra is járványszerűen növekszik. Évente több mint 3 
millió új esettel és 1,7 millió halálozással pillanatnyilag a rák a halálozás és morbiditás 
második legfontosabb oka Európában. Jelenleg az EU minden harmadik polgáránál 
diagnosztizálnak majd rákot az élete során, és a szakértők előrejelzése szerint a rák jelentette 
teher az elöregedő népesség miatt rohamosan nőni fog, ha most nem lépünk fel sürgősen a rák 
fokozottabb megfékezése érdekében. Ez volt az elméleti háttere a kibővített Európai Unióban 
a rák elleni küzdelemről szóló európai parlamenti állásfoglalásnak, az Európai Parlamenti 
Képviselők a Rák Ellen elnevezésű parlamenti érdekcsoport kampányának, valamint a 
szlovén soros elnökség kezdeményezésének, amely a rák jelentette teher csökkentéséről szóló 
tanácsi következtetések elfogadását eredményezte.

Válaszul ezekre a kezdeményezésekre a rák a továbbiakban is különleges fontossággal bír 
majd az Európai Közösség számára. Az Európai Bizottság európai partnerség kialakítását 
javasolja a rák elleni fellépés terén a 2009–2013 közötti időszakra, egy olyan új 
törekvésként, amely a gyümölcsöző partnerség szellemében valamennyi érdekelt felet be 
kívánja vonni a közös munkába. A rák társadalmi és politikai probléma, és ezért európai, 
nemzeti, regionális és helyi szinten közös fellépést igényel. A Lisszaboni Szerződés pontosan 
meghatározza, hogy az Unió hatáskörrel rendelkezik a tagállami fellépéseket támogató, 
összehangoló vagy kiegészítő intézkedések meghozatalára. Európai szinten az ilyen 
intézkedések egyik területe az emberi egészség védelme és javítása (2e. cikk). A pénzügyi 
válság idején az európai partnerségnek remek lehetősége adódik arra ösztönözni a 
tagállamokat, hogy nagyobb mértékben fektessenek be a megelőzésbe és az egészséges 
életmódba. A tagállamok és más érdekelt felek által a különböző szakpolitikai területeken 
végzett tevékenységek és fellépések hatékonyabb összehangolása érdekében következetesen 
szorosabb együttműködést kell folytatnunk a munkáltatókkal és munkavállalókkal. Csakis oly 
módon csökkenthetjük számottevően a rák jelentette terhet Európában, ha az Európai Unió 
egészéből bevonjuk az érintett feleket a rák kérdésének kezelésére irányuló közös 
erőfeszítésbe.

A közegészségügy terén a rák az egyik olyan terület, amelyen a leghosszabb ideje valósul 
meg közösségi fellépés. Az egészségpolitikában uniós szinten különféle területeken számos 
eredmény született, amelyek közvetlen és kedvező hatást gyakorolnak a rák megelőzésére és 
visszaszorítására. Az Európai Parlament előző ciklusa során igen tevékeny volt ennek 
szellemében. Elértük, hogy a rák kérdése előkelőbb helyet foglaljon el az európai 
intézmények politikai napirendjén. 

Európát azonban még mindig elfogadhatatlan egyenlőtlenségek jellemzik a rák visszaszorítása 
terén. Ebből adódóan az EU és az egyes államok több projektet is indítottak, ideértve a 
rákszűrési programokat és a nemzeti rákellenes terveket is. A rák visszaszorítását célul kitűző 
megfelelően megtervezett, megfelelően irányított nemzeti program – függetlenül attól, hogy 
az adott ország forrásai mennyire korlátozottak – csökkenti a rákos megbetegedések számát, 
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és javítja a rákbetegek életminőségét. A partnerség egyik legfontosabb fellépése tehát az, 
hogy valamennyi uniós tagállam kormányát felhívja a nemzeti rákellenes tervek 
kidolgozására és végrehajtására, illetve a meglévő tervek tökéletesítésére. Ezen terveknek a 
betegség minden vonatkozására ki kell terjedniük – a megelőzéstől, szűréstől és korai 
felismeréstől a kiváló minőségű diagnosztizálásig, a kezelésig és ellátásig, a pszichoszociális 
és palliatív gondozásig, továbbá a rákkutatást is magában kell foglalnia.

Az európai partnerség kijelenti, hogy a rákos esetek egyharmada megelőzhető, és a megelőzés 
a leginkább költséghatékony válasz. Ez azonban a fellépéshez hosszú távú és fenntartható 
beruházást igényel. Amennyiben Európa teljesíteni kívánja a bizottsági közleményben 
kitűzött nagyra törő célt, azaz az új rákos esetek 15%-kal történő csökkentését 2020-ig, 
továbbá ha figyelembe vesszük a népesség növekedése és elöregedése miatt kialakult 
jelenlegi, felfelé mutató tendenciát, az előfordulási aránynak csökkennie kell e cél eléréséhez. 

Ezért sürgetjük, hogy módszeresen és stratégiai jelleggel több forrást fektessenek a 
megelőzésbe, ellenkező esetben ez a cél talán csak álom marad. Az Európai Unió már két 
fontos, tudományos bizonyítékokon alapuló eszközt fogadott el a megelőzéshez: az Európai 
Rákellenes Kódexet, amely a lakosság körében az egészséges életmódok ösztönzésének 
kereteit határozza meg, valamint a mell-, méhnyak- és vastagbélrák szűréséről szóló 
tanácsi ajánlást. Ezek kiváló alapot nyújtanak olyan határozott és következetes 
erőfeszítésekbe történő befektetésekhez, amelyek a rákos megbetegedések rohamos 
növekedésének visszaszorítására irányulnak. Ajánlásunk az, hogy ezen meglévő eszközöket 
erőteljesebben mozdítsák elő a partnerség keretében a lakosság szélesebb rétegeinek 
mozgósítása érdekében, ideértve a nehezebben elérhető köröket is, mint például a kisebbségi 
és hátrányos helyzetű csoportokat. 

A megelőzés mellett érvelve az egyik kihívás számunkra kötelezettséget vállalni arra, hogy a 
jövőbe fektetünk be, mivel bármely megelőző kezdeményezés – természeténél fogva – 10 
éves időszakot igényel ahhoz, hogy mérhető eredményekkel járjon. Módszeresen kell 
gyűjtenünk a megelőzés fontosságát alátámasztó bizonyítékokat, máskülönben sok 
vesződséggel járó munka lesz a nemzeti kormányokat meggyőzni arról, hogy befektessenek a 
megelőzésbe.

E tekintetben a bizottsági javaslat egyik gyenge pontja az, hogy a közlemény 10 éves 
időtartamra határoz meg célokat, míg a közösségi költségvetésen keresztül nyújtott pénzügyi 
támogatást rövid távra biztosítják. Azt javasoljuk, hogy a partnerség tevékenységének 
harmadik évében nyújtsanak be jelentést az Európai Parlament Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságához a meghozott intézkedések 
felülvizsgálata érdekében, hogy intézményünktől további költségvetési támogatásban 
részesülhessenek.


