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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Komisijos komunikato „Kova su vėžiu:
(2009/2103(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikato „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“ 
(COM(2009)0291),

– atsižvelgdamas į 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2008–2013 
m.)1,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. spalio 9 d. rezoliuciją „Kartu sveikatos labui, 2008–2013 
m. ES strateginis požiūris“2,

– atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.)3,

– atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 10 d. priimtas Tarybos išvadas dėl vėžio naštos 
mažinimo4,

– atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendaciją 2003/878/EB dėl vėžio 
tyrimų5,

– atsižvelgdamas į savo 2007 m. spalio 11 d. pareiškimą dėl poreikio sukurti išsamią 
vėžio kontrolės strategiją6,

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl kovos su vėžiu 
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje7,

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. spalio 25 d. rezoliuciją dėl krūties vėžio susirgimų 
išsiplėtusioje Europos Sąjungoje8,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. birželio 5 d. rezoliuciją dėl krūties vėžio Europos 
Sąjungoje9,

                                               
1 OL L 301, 2007 11 20, p. 3.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0477.
3 OL L 412, 2006 12 30, p. 1.
4 Europos Sąjungos Taryba, Tarybos išvados dėl vėžio naštos mažinimo, 2876-as Užimtumo, socialinės 
politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos posėdis, Liuksemburgas, 2008 m. birželio mėn. 10 d.
5 OL L 327, 2003 12 16, p. 34.
6 OL C 227 E, 2008 9 4, p. 160.
7 OL C 247 E, 2009 10 15, p. 11.
8 OL C 313 E, 2006 12 30, p. 273.
9 OL C 68 E, 2004 3 18, p. 611.
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– atsižvelgdamas į 1996 m. kovo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 
646/96/EB, patvirtinantį kovos su vėžiu veiksmų planą visuomenės sveikatos veiksmų 
sistemoje (1996 – 2000 m. )1,

– atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimą dėl PSO tabako kontrolės 
pagrindų konvencijos sudarymo2,

– atsižvelgdamas į Europos kovos su vėžiu kodekso trečiąją versiją,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros (TVTA) 2008 m. pasaulinę vėžio 
ataskaitą, 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento pareiškimą dėl hepatito C3,

– atsižvelgdamas į tarpfrakcinės grupės „Europarlamentarai prieš vėžį“ (MAC) veiklą ir 
išvadas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 184 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisų chartijos4 35 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Moterų teisių ir lyčių 
lygybės komiteto nuomones (A7-0000/2010),

A. kadangi, nepaisant medicinos pažangos, vėžys kaip epidemija plinta visame pasaulyje,

B. kadangi 2006 m. vėžys buvo antra labiausiai paplitusi mirties priežastis – dvi iš dešimt 
mirusių moterų ir trys iš dešimt mirusių vyrų mirė dėl vėžio, ir kiekvienais metais vėžys 
diagnozuojamas maždaug 3,2 milijono ES piliečių,

C. kadangi, Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros (TVTA) duomenimis, vienam iš trijų 
europiečių per gyvenimą diagnozuojamas vėžys, o vienas iš keturių europiečių miršta 
nuo šios ligos,

D. kadangi prognozuojama, kad 2010 m. 3 milijonai europiečių susirgs vėžiu ir beveik 2 
milijonai mirs nuo šios ligos, o 2020 m. vėžiu susirgs 3,4 milijono europiečių ir 2,1 
milijono nuo jo mirs,

E. kadangi kova su vėžiu turėtų būti laikoma itin svarbia sveikatos strategijos dalimi,

F. kadangi nuo vaikų vėžio, kuris yra pagrindinė mirčių nuo ligų jauname amžiuje 
priežastis, gali būti sėkmingai gydoma pasiekiant 80 proc. išgijimo rodiklį,

                                               
1 OL L 95, 1996 4 16, p. 9.
2 OL L 213, 2004 6 15, p. 8.
3 OL C 27 E, 2008 1 31, p. 247.
4 OL C 364, 2000 12 18, p. 1.
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G. kadangi veiksminga prevencija galima smarkiai pagerinti sveikatą ir kadangi numatyta, 
kad, įgyvendinus 100 proc. gyventojų apimančią gimdos kaklelio vėžio atrankinę 
patikrą, prarastų gyvenimo metų skaičių būtų galima sumažinti daugiau kaip 94 proc., o 
atlikti kiekvieni 152 Pap tepinėlio tyrimai išsaugotų vienus gyvenimo metus,

H. kadangi vėžį sukelia daug veiksnių įvairiais veikimo etapais ir todėl reikia naujos vėžio 
prevencijos paradigmos, pagal kurią vienoda reikšmė būtų teikiama genetiniams, 
profesiniams, aplinkos ir su gyvenimo būdu susijusiems veiksniams ir būtų 
nagrinėjamos ne paskiros priežastys, o bendras tikrasis įvairių veiksnių poveikis,

I. kadangi endokrinus ardančios cheminės medžiagos gali labai paskatinti vėžio, 
pavyzdžiui, krūties arba sėklidžių, vystymąsi, ir todėl reikia imtis specialių veiksmų,

J. kadangi Europos sveikatos sistemoms tenka su jų ilgalaikiu tvarumu susiję nelengvi 
uždaviniai: visų pirma, gyventojų senėjimas darys poveikį darbo jėgos poreikiams ir 
bendroms sveikatos apsaugos išlaidoms; be to, naudojant naująsias technologijas, nors 
jos ir duoda didelės naudos, reikia tinkamai parengtų darbuotojų ir, galbūt, didinti 
išlaidas,

K. kadangi viena iš priežasčių, kodėl daugėja vėžio atvejų Europoje, yra senstanti Sąjungos 
visuomenė,

L. kadangi Lisabonos sutartyje Europos Sąjungai ir valstybėms narėms padalyta 
kompetencija yra susijusi su bendromis saugumo problemomis visuomenės sveikatos 
apsaugos srityje, pvz., fizinės ir psichinės sveikatos apsauga,

M. kadangi naujosiose valstybėse narėse nuo vėžio miršta daugiau žmonių negu 15-oje 
senųjų valstybių narių,

N. kadangi PSO nustatė, kad mažiausiai trečdaliui visų vėžio susirgimo atvejų galima 
užkirsti kelią ir kad prevencija būtų pati veiksmingiausia ilgalaikė vėžio kontrolės 
strategija, taip pat nustatyta, kad užkirsti vėžiui kelią galima būtų darant poveikį 
pagrindiniams rizikos veiksniams, pvz., rūkymui, viršsvoriui, nepakankamai vaisių ir 
daržovių vartojimui, mažam fiziniam aktyvumui ir alkoholio vartojimui,

O. kadangi jau 1987 m. specialistai parengė Europos kovos su vėžiu kodeksą  faktais 
pagrįstą prevencijos užtikrinimo priemonę,

P. kadangi stulbinantys ir nepriimtini vėžio gydymo sąlygų kokybės, tyrimų programų, 
įrodymais pagrįstų pažangiosios patirties gairių, radioterapijos įrangos ir galimybių 
gauti naujus vaistus nuo vėžio skirtumai yra viena iš priežasčių, kodėl Europoje tokie 
skirtingi išgijimo nuo įvairių formų vėžio per penkerius metus rodikliai,

Q. kadangi vėžio atvejų skaičius gali būti sumažintas ir kontroliuojamas įgyvendinant 
įrodymais pagrįstas ankstyvo sergančiųjų vėžiu išaiškinimo ir jų kontrolės strategijas,

R. kadangi manoma, kad 25 proc. visų mirčių nuo vėžio priežasčių Europos Sąjungoje 
galima priskirti rūkymui; kadangi rūkymas yra nuo 80 iki 90 proc. mirčių nuo plaučio 
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vėžio visame pasaulyje priežastis; kadangi didėja rūkančių mergaičių skaičius, taigi kyla 
pavojus, kad ateityje daugės plaučių vėžiu sergančių moterų,

S. kadangi per pastaruosius 20 metų sergančių kepenų vėžiu padaugėjo daugiau nei du 
kartus, o 2006 m. 27 valstybėse narėse šia liga susirgo 50 300 žmonių ir mirė 45 771, ir 
kadangi, be viršsvorio ir pernelyg didelio alkoholio vartojimo, nuo 75 iki 85 proc. 
susirgimų pirminiu kepenų vėžiu priežastimi laikoma chroniška hepatito B arba C 
infekcija,

T. kadangi aiškiai nustatyta, kad gyvenimo būdas, ypač mitybos įpročiai, skatina auglių 
susidarymą ir todėl užtikrinus gerą mitybą prisidedama prie vėžiu sergančiųjų išgijimo 
(bent kai kurių rūšių auglių atvejais) ir gyvenimo kokybės,

U. kadangi tam tikrų rūšių vėžiui galima užkirsti kelią, o apskritai sveikata gali būti 
pagerinta sveikesniu gyvenimo būdu, ir kadangi vėžį galima išgydyti arba gerokai 
padidinti išgydymo galimybes šią ligą anksti diagnozavus,

V. kadangi įgyvendinant gerai parengtas ir tinkamai valdomas valstybių narių vėžio 
kontrolės programas galima sumažinti vėžio ir mirties nuo vėžio atvejų skaičių, kai 
kuriais atvejais daugiau nei 70 proc., bei pagerinti vėžiu sergančiųjų gyvenimą, 
nepaisant to, kokių išteklių trūksta atitinkamai šaliai,

W. kadangi visoje šalyje įgyvendinant veiksmingas profilaktinio visų gyventojų tikrinimo 
dėl vėžio programas, vykdomas vadovaujantis Europos gairėmis, jeigu tokios yra, labai 
pagerėja gyventojų tikrinimo dėl vėžio, diagnostikos ir terapijos paslaugų kokybė ir 
prieinamumas, taigi ir kontrolė,

X. kadangi siekiant surinkti palyginamus duomenis apie vėžį visose valstybėse narėse 
būtini nacionaliniai vėžio registrai,

Y. kadangi bendradarbiaujant institucijoms mūsų bendri veiksmai gali būti veiksmingesni,

Z. kadangi onkologija ne visose valstybėse narėse pripažįstama kaip medicinos specialybė 
ir kadangi reikalingas tęstinis medicinos darbuotojų švietimas,

AA. kadangi pagal Bendrijos teisę užtikrinamas laisvas asmenų ir darbuotojų judėjimas ir 
įsisteigimo laisvė iš esmės padeda užtikrinti, kad gydytojai gali vykti ten, kur jų 
labiausiai reikia, o tai tiesiogiai naudinga ligoniams ir tokiu būdu išvengiama su 
pacientų judėjimu į kitas valstybes susijusių sunkumų,

AB. kadangi dėl vėžio sudėtingumo būtina, kad geriau bendradarbiautų daug ir įvairių 
sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių gydant vėžiu sergančius pacientus, ir kadangi 
teikiant psichologinę sergančiųjų vėžiu priežiūrą gali pagerėti jų gyvenimo kokybė,

AC. kadangi šiuo metu sergantieji vėžiu turi nevienodas galimybes gauti informacijos apie 
gydymą ir kiekvienoje ligos stadijoje jiems skubiai reikia naujos informacijos,

1. teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl Europos partnerystės kovai su vėžiu 2009–
2013 m. laikotarpiu, kurios tikslas – padėti valstybėms narėms kovoti su vėžiu 
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užtikrinant informacijos, pajėgumų ir žinių vėžio prevencijos ir kontrolės srityje 
nustatymo ir dalijimosi jais sistemą ir įtraukiant atitinkamas suinteresuotąsias šalis 
visoje Europos Sąjungoje į kolektyvinius kovos su vėžiu veiksmus;

2. pabrėžia, kad siekiant geros ir veiksmingos partnerystės reikėtų užtikrinti glaudesnį 
suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimą Europos, valstybių, regionų ir vietos 
lygmenimis dalyvaujant pilietinei visuomenei ir darbuotojų bei darbdavių 
organizacijoms; 

3. ragina Europos Komisiją ir Tarybą bendradarbiauti su Europos Parlamentu 
įgyvendinant gerai koordinuojamą partnerystę, kad būtų sumažinta vėžio našta;

4. pabrėžia, kad visapusiškas požiūris į vėžį ir daugelio specialistų grupės gali užtikrinti 
veiksmingesnę sergančiųjų vėžiu sveikatos priežiūrą ir kad integruota sergančiųjų vėžiu 
sveikatos priežiūra, apimanti psichosocialinę gerovę ir pagalbą, yra labai svarbi 
sveikatos priežiūros dalis ir turėtų būti skatinama,

5. pažymi, kad pagal Lisabonos sutartį Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetu bei Regionų komitetu, taip pat gali patvirtinti skatinamąsias priemones, skirtas 
saugoti ir gerinti žmonių sveikatą;

6. ragina valstybes nares kuo skubiau parengti integruotus kovos su vėžiu planus, nes jie 
yra itin svarbūs siekiant plataus užmojo ilgalaikio partnerystės tikslo iki 2020 m. 
sumažinti vėžio naštą 15 proc.;

7. pabrėžia, kad prevencija yra pats veiksmingiausias atsakas, nes trečdaliui susirgimų 
vėžiu atvejų galima užkirsti kelią, ir ragina sistemingai ir laikantis numatytos strategijos 
prevencijai skirti daugiau išteklių; pabrėžia, kad šiais finansinio nestabilumo laikais dar 
svarbiau pakankamai investuoti į sveikatą, visų pirma į prevencines priemones;

8. pabrėžia, kad reikia skirti vis didesnį dėmesį lėtinėmis ligomis sergančių pacientų, kurių 
susirgimai negali būti išgydyti, bet jų eiga gali būti stabilizuota keleriems metams, 
gyvenimo kokybei;

9. pabrėžia, kad įgyvendinant veiksmus, kuriais siekiama sumažinti vėžio naštą, reikėtų 
tikslingai skatinti sveikatos, visuomenės švietimo ir prevencijos programas ir rinkti 
duomenis iš nacionalinių gyventojų vėžio registrų ir palyginamus, išsamius ir tikslius 
registrų duomenis apie vėžį;

10. ragina, kad, be sveikatos skatinimo ir kovos su viršsvoriu bei pernelyg dideliu alkoholio 
vartojimu, įgyvendinant partnerystę kovai su vėžiu ir būsimas ES iniciatyvas, pvz., 
persvarstytą Tarybos rekomendaciją dėl vėžio atrankinės patikros, būtų užtikrinta ligų, 
kurios gali sukelti vėžį, prevencija ir kontrolė, pvz., pirminė ir antrinė virusinių hepatitų 
prevencija ir, jei reikia, gydymas;

11. pabrėžia, kad reikėtų plėtoti integruotus (pagrindinius ir klinikinius) tyrimus, susijusius 
su maisto vartojimu užkertant kelią vėžiui ir prastos mitybos, susijos su vėžiu, gydymu, 
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ir parengti pagrįstas ir plačiai priimtinas pagalbos maistu vėžiu sergantiems pacientams 
gaires;

12. pabrėžia, kad Europos kovos su vėžiu kodeksą reikia persvarstyti ir skatinti plačiai ir 
tvirtai jį taikyti visose 27 valstybėse narėse ir kad įgyvendinant Europos partnerystę 
kovai su vėžiu reikėtų skirti ypatingą dėmesį naujosioms valstybėms narėms; 

13. pabrėžia, kad vėžio atvejų skaičius gali būti sumažintas ir kontroliuojamas įgyvendinant 
įrodymais pagrįstas ankstyvo sergančiųjų vėžiu išaiškinimo ir jų kontrolės strategijas; to 
siekiant reikėtų apie atrankinės patikros naudą tinkamai informuoti tuos, kuriems ši 
patikra būtų naudinga;

14. pabrėžia, jog skubiai reikia priimti sutartus kokybiško vaikų gydymo nuo vėžio 
standartus, kurie bus taikomi visose 27 valstybėse narėse; 

15. ragina Komisiją užtikrinti tolesnio kraujo tyrimų (tyrimų naudojant biologinius 
žymeklius) plėtojimo finansavimą įgyvendinant Septintąją bendrąją mokslinių tyrimų 
programą;

16. ragina aktyviau remti vėžio prevencijos tyrimus, įskaitant kenksmingų cheminių 
medžiagų ir aplinkos teršalų, mitybos, gyvenimo būdo, genetinių veiksnių ir visų jų 
sąveikos poveikio tyrimus, ir ragina ištirti krūties vėžio ir galimų rizikos veiksnių, pvz., 
tabako, alkoholio ir hormonų, ryšį;

17. ragina Komisiją skatinti valstybes nares daugiau savo išteklių skirti prevencijai;

18. ragina Komisiją ir valstybes nares įgyvendinant Europos partnerystę kovai su vėžiu 
sukurti Europos prevencijos tinklą; 

19. pabrėžia, kad siekiant tinkamai rūpintis pacientu reikia įvairiapusio požiūrio, kad 
medikų onkologų vaidmuo pacientams yra svarbiausias ir kad švietimas, aiškūs 
kriterijai ir gairės yra būtini siekiant užtikrinti geriausią gydytojų, naudojančių vaistus 
vėžiui gydyti, kvalifikaciją; 

20. ragina Komisiją ir valstybes nares remti informacijos apie vėžio tyrimus kampanijas, 
skirtas visai visuomenei ir visiems sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, bei keistis 
pažangiąja patirtimi, kaip naudotis prevencinėmis ir ankstyvojo diagnozavimo 
priemonėmis, pvz., ekonomiškai integruoti tinkamus žmogaus papilomos viruso tyrimus 
į gimdos kaklelio vėžio atrankinę patikrą ir skiepyti nuo žmogaus papilomos viruso 
siekiant apsaugoti jaunas moteris nuo gimdos kaklelio vėžio, ir prašo Europos 
partnerystės kovai su vėžiu šalis ištirti būtinybę atnaujinti Tarybos rekomendaciją dėl 
vėžio atrankinės patikros atsižvelgiant į veiksmingos vyrams skirtos prostatos vėžio 
patikros faktus;

21. ragina Komisiją parengti sergančiųjų vėžiu ir chroniškomis ligomis teisių apsaugos 
darbo vietoje chartiją ir reikalauti, kad įmonės suteiktų galimybes sergantiesiems 
gydymo metu išsaugoti savo darbo vietas ir baigus gydymą grįžti į darbo rinką;
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22. atkreipia dėmesį į tai, kad mirtinai sergančiųjų vėžiu paliatyvios slaugos kokybė 
valstybėse narėse skiriasi ir kad naudinga būtų keistis pažangiąja patirtimi, taigi ragina 
Komisiją ir valstybes nares skatinti paliatyvią slaugą ir parengti jos taikymo gaires; 

23. pabrėžia, kad reikėtų dėti didesnes pastangas įgyvendinant psichologinės ir profesinės 
sergančiųjų vėžiu reabilitacijos programas, kurias sudaro įvairi veikla, skirta informuoti, 
konsultuoti, patarti galimų gyvenimo būdo ir elgesio permainų, psichologinės pagalbos 
ir socialinės gerovės klausimais;

24. ragina Komisiją užtikrinti, kad į Bendrijos teisės aktus būtų įtrauktos iniciatyvos, skirtos 
pramonei ir mokslininkams, kad būtų užtikrinti moksliniai tyrimai ir įrodymais pagrįsti 
naujos kartos vaistai bei gydymas siekiant kovoti su vėžiu ir jį kontroliuoti; 

25. ragina Komisiją, pasitelkus į pagalbą sveikatos specialistus, užtikrinti pažangiosios 
patirties gydymo ir slaugos srityse skleidimą, kad būtų užtikrinta, kad piliečiai galėtų 
gauti geriausią gydymą; 

26. ragina valstybes nares ir Komisiją plėtoti ir įtvirtinti iniciatyvas, kurias įgyvendinant 
būtų teikiama parama tiesiogiai ar netiesiogiai nuo vėžio kenčiantiems žmonėms, ypač 
visoje ES inicijuoti ir plėtoti psichologinę išgijusiųjų nuo vėžio priežiūrą ir paramą;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad vaistai nuo vėžio visose valstybėse 
narėse būtų vienodai prieinami visiems pacientams, kuriems jų reikia;

28. tikisi, kad valstybės narės imsis įgyvendinti geresnio informavimo apie krūties, gimtos 
kaklelio ir gaubtinės žarnos vėžio patikras politiką siekiant didinti visų tikslinių 
gyventojų grupių palankumą ir dalyvavimą ypatingą dėmesį skiriant mažumų ir 
nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje gyvenančių grupių įtraukimui;

29. pažymi, kad partnerystės kovai su vėžiu tikslai yra ilgalaikiai, ir todėl ragina Europos 
institucijas remti partnerystės kovai su vėžiu dešimties metų tvarumą ir perspektyvumą 
numatant Bendrijos sveikatos biudžetą; ragina Komisiją stebėti Europos partnerystės 
rekomendacijų įgyvendinimo pažangą;

30. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kasmet 3,2 milijono europiečių diagnozuojamas vėžys

Komisijos komunikate teisingai teigiama, kad vėžys yra didžiausia sveikatos problema 
Europoje ir net visame pasaulyje. Deja, vėžys antrajame tūkstantmetyje tebeplinta kaip 
epidemija. Šiuo metu Europoje kasmet vėžiu suserga daugiau kaip 3 milijonai ir nuo jo miršta 
1,7 milijono žmonių, taigi ši liga yra antroji pagal svarbą mirties ir sergamumo priežastis. 
Šiuo metu ES per savo gyvenimą vienam iš trijų žmonių bus diagnozuotas vėžys ir 
specialistai numato, kad vėžio našta smarkiai didės dėl visuomenės senėjimo, jei dabar nebus 
imtasi skubių veiksmų siekiant pagerinti vėžio kontrolę. Taigi taip pat dėl šios priežasties 
buvo priimta Europos Parlamento rezoliucija dėl kovos su vėžiu išsiplėtusioje ES, Parlamento 
grupė „Europarlamentarai prieš vėžį“ surengė kampaniją, o ES pirmininkaujančios 
Slovėnijos iniciatyva priimtos Tarybos išvados dėl vėžio naštos mažinimo.

Atsakydama į šias iniciatyvas Europos bendrija ir toliau skiria ypatingą dėmesį vėžiui. 
Europos Komisija siūlo Europos partnerystę kovai su vėžiu 2009–2013 m. laikotarpiu 
naują bandymą suvienyti suinteresuotąsias šalis bendram darbui puoselėjant vaisingą 
partnerystę. Vėžys yra socialinė ir politinė problema, taigi jai spręsti būtini bendri Europos, 
nacionalinio, regionų ir vietos lygmens veiksmai. Lisabonos sutartyje tiksliai apibrėžta, kad 
Sąjungos kompetencijai priklauso remti, koordinuoti ar papildyti valstybių narių veiksmus. 
Viena iš šių Europos lygmens veiksmų sritis yra žmonių sveikatos apsauga ir gerinimas (2E 
straipsnis). Finansinės krizės metu Europos partnerystei atsirado puiki galimybė skatinti 
valstybes nares daugiau investuoti į prevenciją ir sveiko gyvenimo būdo propagavimą. Kad 
būtų veiksmingiau koordinuojami veikla ir veiksmai, kurių įvairiose politikos srityse ėmėsi 
valstybės narės ir kitos suinteresuotosios šalys, turime nuolat glaudžiau bendradarbiauti su 
darbdaviais ir darbuotojais. Tik įtraukdami visos Europos Sąjungos suinteresuotąsias šalis į 
kolektyvinius kovos su vėžiu veiksmus galime gerokai sumažinti Europai tenkančią vėžio 
naštą.

Kova su vėžiu yra seniausia su visuomenės sveikata susijusi Bendrijos veiksmų sritis. ES 
lygmeniu įgyvendinant sveikatos politiką daug pasiekta keliose srityse, kurios daro tiesioginį 
poveikį vėžio prevencijai ir kontrolei. Ankstesnės kadencijos Europos Parlamentas labai 
aktyviai dirbo šiuo klausimu. Mums pavyko užtikrinti vėžio problemai svarbesnę vietą 
Europos institucijų politinėje darbotvarkėje. 

Tačiau Europoje vėžio kontrolė tebelieka nepriimtinai skirtinga. Dėl šios priežasties ES ir 
valstybės narės pradėjo įgyvendinti kelis projektus, įskaitant vėžio atrankinės patikros 
programas ir nacionalinius kovos su vėžiu planus. Įgyvendinant gerai parengtą ir valdomą 
nacionalinę vėžio kontrolės programą mažinamas susirgimų vėžiu skaičius ir pagerinamas 
sergančiųjų vėžiu gyvenimas, nepaisant to, kokių išteklių trūksta atitinkamai šaliai. Taigi 
vienu iš svarbiausių partnerystės veiksmų turėtų būti raginimas visoms ES vyriausybėms kurti 
nacionalinius kovos su vėžiu planus, juos įgyvendinti, tobulinti jau esamus. Šie planai turėtų 
būti skirti kovai su šia liga visose srityse: nuo prevencijos, patikrų ir ankstyvo nustatymo iki 
aukščiausios kokybės diagnostikos, gydymo ir slaugos, psichologinės ir paliatyvios priežiūros 
bei vėžio tyrimų.
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Europos partnerystė teigia, kad trečdaliui visų vėžio susirgimo atvejų galima užkirsti kelią ir 
kad prevencija yra pats veiksmingiausias atsakas. Vis dėlto siekiant šių tikslų reikia ilgalaikių 
ir tvarių investicijų į veiksmus. Jei Europa nori pasiketi Komisijos komunikate nustatytą 
plataus užmojo tikslą iki 2020 m. 15 proc. sumažinti naujų susirgimų vėžiu skaičių, šiuo metu 
dėl gyventojų senėjimo esant augimo tendencijoms, reikėtų užtikrinti, kad susirgimų skaičius 
mažėtų. 

Taigi mes raginame sistemingai ir laikantis numatytos strategijos prevencijai skirti daugiau 
išteklių, kitaip šis tikslas gali likti svajone. Europos Sąjunga jau susitarė dėl dviejų faktais 
pagrįstų prevencijos priemonių: Europos kovos su vėžiu kodekso, kuriame nustatyti sveiko 
visuomenės gyvenimo būdo skatinimo pagrindai, ir Tarybos rekomendacijų dėl krūties, 
gimtos kaklelio ir gaubtinės žarnos vėžio atrankinės patikros. Jie yra puikus pagrindas 
investuoti į ryžtingus ir nuoseklius prevencijos veiksmus siekiant sustabdyti vėžio plitimą. 
Mes rekomenduojame įgyvendinant partnerystę tvirčiau skatinti šias jau esamas priemones, 
kad būtų sutelktos visos visuomenės grupės, įskaitant sunkiau pasiekiamas visuomenės dalis, 
pvz., mažumas ir nepalankioje padėtyje esančias grupes. 

Pasisakant už prevenciją vienas iš tenkančių uždavinių yra įtikinti, kad turime įsipareigoti 
investuoti į ateitį, nes bet kokia prevencija dėl savo pobūdžio duoda apčiuopiamų rezultatų 
per 10 metų laikotarpį. Turime sistemingai rinkti prevencijos naudą įrodančius faktus, kitaip 
mums teks nuolat stengtis iš visų jėgų, kad įtikintume nacionalines vyriausybes investuoti į 
prevenciją.

Šiuo klausimu viena iš Komisijos pasiūlymo silpnųjų vietų yra tai, kad komunikate nustatyti 
tikslai 10 metų laikotarpiui, o tuo tarpu finansinė parama iš Bendrijos biudžeto numatoma 
trumpam laikotarpiui. Siūlome trečiaisiais partnerystės veiklos metais pateikti pranešimą 
Europos Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui, kuris 
peržiūrės vykdytus veiksmus siekdamas užtikrinti mūsų institucijos biudžetinę paramą.


