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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par Komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība
(2009/2103(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība 
(COM(2009)0291),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Lēmumu 
Nr. 1350/2007/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības 
aizsardzības jomā (2008.–2013. gadam)1;

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par „Kopā par veselību: ES stratēģiskā 
pieeja 2008.–2013. gadam”2

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu 
Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 
tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)3,

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 10. jūnija secinājumus par ar vēzi saistītā sloga 
mazināšanu4,

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 2. decembra ieteikumu Nr. 2003/878/EK par vēža 
skrīningu5,

– ņemot vērā 2007. gada 11. oktobra deklarāciju par visaptverošas stratēģijas 
nepieciešamību vēža apkarošanai6,

– ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par vēža apkarošanu paplašinātajā Eiropas 
Savienībā7,

– ņemot vērā 2006. gada 25. oktobra rezolūciju par krūts vēzi paplašinātajā Eiropas 
Savienībā8,

– ņemot vērā 2003. gada 5. jūnija rezolūciju par krūts vēzi Eiropas Savienībā9,

                                               
1 OV L 301, 20.11.2007., 3. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0477.
3 OV L 412, 30.12.2006., 1. lpp.
4 Eiropas Savienības Padome, Padomes secinājumi par vēža slimības radītā sloga samazināšanu, Nodarbinātības, 
sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Padomes 2876. sanāksme 2008. gada 10. jūnijā Luksemburgā.
5 OV L 327, 16. 12. 2003., 34. lpp.
6 OV C 227 E, 4.9.2008., 160. lpp.
7 OV C 247 E, 15.10.2009., 11. lpp.
8 OV C 313 E, 20.12.2006., 273. lpp.
9 OV C 68 E, 18.3.2004., 611. lpp.
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– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 29. marta Lēmumu 
Nr. 646/96/EK, ar ko sabiedrības veselības nodrošināšanas darbību ietvaros (1996.-
2000. gads) apstiprina Kopienas rīcības plānu cīņai pret vēzi1,

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 2. jūnija lēmumu 2004/513/EK par PVO 
Pamatkonvencijas par smēķēšanas kontroli noslēgšanu2,

– ņemot vērā Eiropas rīcības kodeksu cīņā pret vēzi — trešā redakcija,

– ņemot vērā Starptautiskās Vēža pētījumu aģentūras (IARC) 2008. gada ziņojumu,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta deklarāciju par C hepatītu3,

– ņemot vērā visu partiju interešu grupas „Eiropas Parlamenta deputāti pret vēzi" darbību 
un secinājumus,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 184. pantu,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas4 35. pantu,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0000/2010),

A. tā kā, neraugoties uz sasniegumiem medicīnas jomā, vēzis turpina izplatīties epidēmiski 
visā pasaulē;

B. tā kā 2006. gadā vēzis bija otrais visbiežāk sastopamais nāves cēlonis, kas bija par 
iemeslu diviem no desmit sieviešu nāves gadījumiem un trijiem no desmit vīriešu nāves 
gadījumiem, un tas atbilst apmēram 3,2 miljoniem ES pilsoņu gadā ar diagnosticētu 
vēzi;

C. tā kā saskaņā ar Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras aprēķiniem dzīves laikā katram 
trešajam eiropietim tiek diagnosticēts vēzis un katrs ceturtais eiropietis mirst no šīs 
slimības;

D. tā kā saskaņā ar prognozēm 2010. gadā 3 miljoniem eiropiešu tiks diagnosticēts vēzis un 
sagaidāms, ka gandrīz 2 miljoni mirs vēža dēļ, kā arī prognozes 2020. gadam paredz, ka 
ar vēzi saslims 3,4 miljoni eiropiešu un vairāk nekā 2,1 miljons mirs šīs slimības dēļ;

E. tā kā vēža apkarošana ir jāuzskata par nozīmīgu Veselības stratēģijas daļu,

                                               
1 OV L 95, 16.4.1996., 9. lpp.
2 OV L 213, 15.6.2004., 8. lpp.
3 OV C 27 E, 31.1.2008., 247. lpp.
4 OV C 364, 18.12.2000., 1. lpp.
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F. tā kā ar vēzi slimus bērnus, kas ir mazuļu galvenais nāves iemesls, varētu veiksmīgi 
izārstēt, sasniedzot 80 % izdzīvotības rādītāju;

G. tā kā efektīvi profilakses pasākumi varētu lielā mērā uzlabot veselības stāvokli un tā kā 
saskaņā ar prognozēm, ja visiem attiecīgajiem iedzīvotājiem veiktu dzemdes kakla vēža 
skrīningu, zaudēto dzīves gadu skaitu varētu samazināt par 94 %, un ik 152 
onkocitoloģiskās uztriepes pārbaudes nodrošinātu 1 atgūtu dzīves gadu;

H. tā kā vēzi dažādās stadijās izraisa daudzi faktori un tādēļ vēža profilakses jomā ir 
vajadzīga jauna profilakses paradigma, lai līdzvērtīgi risinātu jautājumus par cēloņiem, 
kuri saistīti ar ģenētiku, dzīvesveidu, darba apstākļiem un vidi tā, ka atspoguļotu 
pašreizējo dažādo cēloņu kombināciju, nevis koncentrētos uz atsevišķiem cēloņiem;

I. tā kā ķīmiskajām vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, ir 
svarīga nozīme vēža veidošanās procesā, piemēram, krūts vēža vai sēklinieku vēža 
veidošanās procesā, un tāpēc attiecībā uz tām nepieciešama konkrēta rīcība;

J. tā kā Eiropas veselības aizsardzības sistēmas saskaras ar būtiskām problēmām to 
ilgtermiņa ilgtspējības jomā — no kurām galvenā ir sabiedrības novecošanas ietekme uz 
prasībām pēc darba spēka un vispārējiem veselības aprūpes izdevumiem; tā kā jaunās 
tehnoloģijas, lai gan sniedz būtisku labumu, tomēr nevar darboties bez attiecīgi 
apmācīta personāla un iespējams to dēļ palielinās izmaksas,

K. tā kā sabiedrības novecošana Eiropas Savienībā ir viens no iemesliem tam, ka palielinās 
ar vēzi saistītais slogs visā Eiropas Savienībā;

L. tā kā Lisabonas līgumā ir noteikta Eiropas Savienības un dalībvalstu dalītā kompetence 
attiecībā uz kopīgo drošību sabiedrības veselības jomā, piemēram, fiziskās un garīgās 
veselības aizsardzības jomā; 

M. tā kā to cilvēku skaits, kas mirst no vēža, jaunajās dalībvalstīs ir lielāks nekā 15 valstu 
ES;

N. tā kā saskaņā ar PVO aplēsēm vismaz trešdaļu no vēža gadījumiem varētu novērst, un 
profilakse ir izmaksu ziņā visefektīvākā ilgtermiņa stratēģija vēža apkarošanai, un ir 
aprēķināts, ka vēzi varētu novērst, ietekmējot vai novēršot riska pamatfaktorus, 
piemēram, smēķēšanu, lieko svaru, nepietiekamu augļu un dārzeņu patēriņu, 
mazkustīgu dzīvesveidu un alkohola lietošanu,

O. tā kā jau 1987. gadā eksperti izveidoja Eiropas rīcības kodeksu cīņā pret vēzi, kas bija ar 
zinātniskiem datiem pamatots instruments profilakses veicināšanai;

P. tā kā satriecošas un nepieņemamas atšķirības vēža ārstēšanas iespēju, skrīninga 
programmu, uz zinātniskiem datiem balstītas labākās prakses vadlīniju, staru terapijas 
iekārtu un pretvēža zāļu pieejamības ziņā ir viens no iemesliem lielajai atšķirībai 
Eiropas valstīs attiecībā uz piecu gadu izdzīvošanas koeficienta sasniegšanu Eiropā 
saistībā ar lielāko daļu vēža veidu;
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Q. tā kā vēža izplatību var samazināt un ietekmēt, īstenojot ar zinātniskiem datiem 
pamatotas stratēģijas vēža agrīnai diagnosticēšanai un vēža pacientu uzraudzībai;

R. tā kā saskaņā ar aprēķiniem 25 % no vēža izraisītajiem nāves gadījumiem Eiropas 
Savienībā ir saistīti ar smēķēšanu; tā kā smēķēšana ir cēlonis aptuveni 80 - 90 % vēža 
izraisītu nāves gadījumiem visā pasaulē, tā kā smēķēšana jaunu meiteņu vidū pieaug, kā 
rezultātā nākotnē pieaugs plaušu vēža risks sievietēm;

S. tā kā pēdējo 20 gadu laikā aknu vēža gadījumu skaits ir vairāk nekā dubultojies un 
2006. gadā 27 valstu ES bija 50 300 jaunu šī vēža gadījumu un 45 771 cilvēks nomira 
šīs slimības dēļ un tā kā līdztekus pārmērīgam liekam svaram un pārmērīgai alkohola 
lietošanai 75 % līdz 85 % gadījumu primārā aknu vēža cēlonis ir ilgstošas vīrus hepatītu 
infekcijas (B vai C);

T. tā kā ir plaši atzīts, ka dzīves veids, jo īpaši uztura paradumi, ietekmē audzēju attīstību 
un tāpēc laba uztura uzņemšana uzlabo vēža slimnieku izdzīvošanas iespējas un dzīves 
kvalitāti (vismaz dažu konkrētu audzēju veidu gadījumā);

U. tā kā, izvēloties veselīgāku dzīves veidu, no noteiktiem vēža veidiem var izvairīties un 
kopumā uzlabot veselību un tā kā vēzis ir ārstējams vai izārstēšanas izredzes ir daudz 
lielākas, ja to diagnosticē agrīnā stadijā;

V. tā kā labi plānotas un labi vadītas valstu programmas cīņai pret vēzi samazina vēža 
saslimstības gadījumu skaitu un mirstību, dažos gadījumos par vairāk nekā 70%, un 
uzlabo vēža slimnieku dzīvi, neatkarīgi no tā, cik ierobežoti ir valsts resursi;

W. tā kā, valstij īstenojot plašai sabiedrībai paredzētas efektīvas skrīninga programmas —
saskaņā ar Eiropas pamatnostādnēm, ja tādas jau pastāv — tiek ievērojami uzlabota 
vēža skrīninga, diagnosticēšanas un ārstēšanas pakalpojumu kvalitāte un pieejamība un 
līdz ar to arī cīņa pret vēzi;

X. tā kā valsts reģistri visās dalībvalstīs ir svarīgi, lai sniegtu salīdzināmus datus par 
saslimstību ar vēzi;

Y. tā kā iestāžu sadarbība var uzlabot kopīgo centienu efektivitāti,

Z. tā kā ne visās dalībvalstīs onkoloģija ir atzīta par medicīnas specialitāti un ir jānodrošina 
iespējas pastāvīgi izglītoties medicīnas jomā;

AA. tā kā personu brīvu pārvietošanos un darbaspēka brīvu apriti garantē Kopienas tiesības 
un dibinājumbrīvība kā princips palīdz nodrošināt, ka veselības aizsardzības speciālisti 
strādā tur, kur viņi ir visnepieciešamākie tieši palīdzot pacientiem un izvairoties no 
daudzajām problēmām, kas saistītas ar pacientu pārvietošanos pār robežām;

AB. tā kā vēža komplicētības dēļ nepieciešama efektīva komunikācija starp daudziem 
visplašākā spektra veselības aprūpes darbiniekiem, kas iesaistīti vēža slimnieka 
ārstēšanā, un tā kā vēža slimnieku psiholoģiskā aprūpe var uzlabot viņu dzīves kvalitāti;
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AC. tā kā vēža slimniekiem nav vienlīdzīgi pieejama informācija par zālēm un tiem 
nekavējoties jāsniedz vairāk informācijas katrā slimības stadijā,

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas partnerību vēža apkarošanai 
2009. līdz 2013. gadam, lai atbalstītu dalībvalstu centienus apkarot vēzi, nodrošinot 
informācijas apzināšanas un apmaiņas sistēmu, zināšanas un resursus vēža profilaksei 
un apkarošanai, un iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas visas Eiropas Savienības 
kopīgā rīcībā;

2. uzsver, ka labai un efektīvai partnerībai nepieciešama ieinteresēto pušu ciešāka 
sadarbība, iesaistoties pilsoniskajai sabiedrībai un darba devēju un ņēmēju 
organizācijām Eiropas, valstu, reģionālā un vietējā mērogā; 

3. aicina Eiropas Komisiju un Eiropadomi sadarboties ar Eiropas Parlamentu labi 
koordinētas starpiestāžu sadarbības partnerībā, lai mazinātu to nastu, kuru sabiedrībai 
uzkrauj vēža izplatība;

4. uzsver, ka visaptveroša pieeja vēža ārstēšanā un daudznozaru speciālistu grupas var 
nodrošināt veiksmīgāku vēža pacientu aprūpi un uzsver, ka būtiska aprūpes sastāvdaļa, 
kas arī būtu jāveicina, ir integrēta vēža aprūpe, pievēršot pienācīgu uzmanību 
psihosociālajai labklājībai un atbalstam;

5. norāda uz to, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas Parlaments un Padome, 
darbojoties saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju, arī var pieņemt 
veicināšanas pasākumus cilvēku veselības aizsardzībai un uzlabošanai;

6. aicina dalībvalstis, cik drīz vien iespējams, izstrādāt integrētus plānus saslimšanas ar 
vēzi jomā, jo tie ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu partnerības ambiciozo ilgtermiņa mērķi līdz 
2020. gadam samazināt ar vēzi saistīto slogu par 15 %;

7. uzsver, ka profilakse ir izmaksu ziņā vislietderīgākais risinājums, jo vienu trešdaļu no 
visiem vēža gadījumiem ir iespējams novērst, un mudina vairāk līdzekļus sistemātiski 
un stratēģiski ieguldīt profilaktiskos pasākumos; uzsver, ka šajā finansiālo grūtību laikā 
veselības jomas ieguldījumu saglabāšana, it īpaši ar profilaktiskiem pasākumiem, ir vēl 
jo nozīmīgāka;

8. uzsver, ka arvien lielāka uzmanība jāpievērš dzīves kvalitātes aspektam, jo pieaug tādu 
hronisku vēža pacientu skaits, kuru gadījumā slimība vairs nav ārstējama, bet vairākus 
gadus var novērst tās progresēšanu;

9. uzsver, ka pasākumiem nevienlīdzības mazināšanai attiecībā uz ar vēzi saistīto slogu 
jāietver mērķtiecīga veselības aprūpes veicināšana, sabiedrības izglītošana un 
profilakses programmas, kā arī datu vākšana no plašu sabiedrību aptverošiem valstu 
vēža slimības reģistriem, kā arī precīza ar vēzi saistīto datu reģistrācija;

10. uzsver, ka vēža apkarošanas partnerības ietvaros, kā arī turpmākās ES iniciatīvās, 
piemēram, pārskatītajos Padomes ieteikumos par vēža skrīningu, papildus veselības 
veicināšanai un cīņai pret pārmērīgu aptaukošanos un alkohola lietošanu, jārisina arī 
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jautājumi, kas saistīti ar to slimību kontroli, kas var attīstīties par vēzi, piemēram, vīrusu 
hepatītu primārā un sekundārā profilakse un attiecīgos gadījumos, ārstēšana;

11. uzsver, ka integrētie pētījumi (pamatpētījumi un klīniskie pētījumi) par uztura 
izmantošanu vēža profilaksē un, nepareiza uztura, kas saistīts ar vēža veidošanos, 
ārstēšanā, jāveicina, kā arī jāapstiprina, izmantojot tos plaši pieņemtās pamatnostādnēs 
par atbalstu vēža slimniekiem uztura jomā; 

12. uzsver, ka Eiropas rīcības kodekss cīņā pret vēzi ir jāpārskata un tas jāpopularizē daudz 
plašāk un intensīvāk visā 27 valstu ES un Eiropas vēža apkarošanas partnerības 
ietvaros, īpaši centieni jāvelta jauno dalībvalstu atbalstam; 

13. uzsver, ka vēža izplatību var samazināt un ietekmēt, īstenojot ar zinātniskiem datiem 
pamatotas stratēģijas vēža agrīnai diagnosticēšanai un vēža pacientu uzraudzībai; tas 
ietver arī pienācīgu informāciju, lai nodrošinātu izpratni par priekšrocībām, ko skrīnings 
varētu dot personām, kam tas būtu nepieciešams;

14. uzsver, ka steidzami nepieciešami kvalitatīvas ārstēšanas standarti bērnu vēža 
gadījumiem, par kuriem tiktu panākta vienošanās un kurus piemērotu visā 27 valstu ES; 

15. aicina Komisiju Septītās pētniecības pamatprogrammas ietvaros nodrošināt finansējumu
ar asins paraugu izpēti saistītu testu (bioloģisko rādītāju testu) turpmākai izstrādei; 

16. aicina vairāk atbalstīt pētījumus vēža profilakses jomā, tostarp pētījumus par kaitīgu 
ķīmisko vielu un vides piesārņojuma ietekmi, uzturu, dzīvesveidu, ģenētiskajiem 
faktoriem un šo visu apstākļu mijiedarbību, un aicina padziļināti izpētīt krūts vēža 
saistību un potenciālajiem riska faktoriem, piemēram, smēķēšana, alkohols un hormoni; 

17. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis vairāk līdzekļu ieguldīt profilaktiskos pasākumos;

18. aicina Komisiju un dalībvalstis Eiropas vēža apkarošanas partnerības ietvaros izveidot 
Eiropas profilakses tīklu; 

19. uzsver — lai pacientu aprūpe būtu optimāla, tajā ir jāizmanto starpdisciplīnu pieeja un 
ārstu onkologu svarīgā loma saskarsmē ar slimniekiem, kā arī uzsver, ka nepieciešama 
izglītība, skaidri kritēriji un pamatnostādnes, lai nodrošinātu ārstu optimālu kvalifikāciju 
attiecībā uz zāļu izmantošanu vēža ārstēšanā; 

20. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt informācijas kampaņas par vēža skrīningu, kas 
domātas plašai sabiedrībai un visiem veselības aprūpes darbiniekiem, kā arī veicināt 
labāko prakšu apmaiņu profilaktisko pasākumu jomā, piemēram, izmaksu ziņā efektīvi 
iekļaujot piemērotas HPV pārbaudes dzemdes kakla vēža diagnosticēšanai un 
izmantojot HPV vakcīnas, kas aizsargā jaunas sievietes no dzemdes kakla vēža, un 
aicina Eiropas vēža apkarošanas partnerību izvērtēt nepieciešamību atjaunināt Padomes 
ieteikumus vēža skrīniga jomā, lai ņemtu vērā atklājumus par prostatas vēža efektīvu 
skrīningu vīriešiem;
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21. aicina Komisiju izstrādāt hartu vēža slimnieku un hroniski slimu cilvēku aizsardzībai 
darba vietā, lai pieprasītu uzņēmumiem nodrošināt iespēju slimniekiem turpināt strādāt 
ārstēšanās laikā, kā arī atgriezties darba tirgū, kad ārstēšanās ir beigusies;

22. atzīmē, ka nedziedināmi slimu vēža pacientu paliatīvās aprūpes kvalitāte dažādās 
dalībvalstīs atšķiras, un labas prakses apmaiņa var lieti noderēt, tāpēc aicina Komisiju 
un dalībvalstis veicināt un popularizēt paleatīvo aprūpi un izstrādāt tai pamatnostādnes;

23. uzsver, ka vairāk centienu jāvelta psihosociālajām un profesionālajām rehabilitācijas 
programmām vēža slimniekiem, kurās ietilptu plaša spektra pasākumi ar mērķi 
informēt, konsultēt, sniegt padomus par iespējamām pārmaiņām dzīvesveidā un 
uzvedībā, psihosociālo atbalstu un sociālās labklājības jautājumiem;

24. aicina Komisiju nodrošināt, lai Kopienas tiesību aktos būtu paredzēti stimuli gan 
ražotājiem, gan pētniekiem, lai veicinātu pašreizējos pētījumus un radītu jaunas zāles un 
ārstniecības veidus cīņā pret vēzi; 

25. aicina Komisiju, izmantojot veselības jomas speciālistu sadarbības tīklus, nodrošināt 
ārstniecības un aprūpes labāko prakšu izplatīšanos, lai panāktu to, ka pilsoņiem ir 
pieejama labākā iespējamā ārstēšana; 

26. aicina dalībvalstis un Komisiju izvirzīt un stiprināt tādu iniciatīvu, kas sniedz atbalstu 
tiem, kurus tieši vai netieši skāris vēzis, jo īpaši, uzsākot un attīstot psiholoģisko aprūpi 
un palīdzību izdzīvojušajiem vēža slimniekiem ES;

27. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka pretvēža zāles visās dalībvalstīs ir 
vienlīdz pieejamas visiem pacientiem, kuriem tās ir vajadzīgas;

28. sagaida no dalībvalstīm, lai tās pieņemtu labākus politikas virzienus informācijas jomā 
attiecībā uz krūts, dzemdes kakla un zarnu vēža skrīningu, jo īpaši uzmanību tajos 
pievēršot cilvēkiem, kas pārstāv minoritātes un sociālekonomiski nelabvēlīgas grupas;

29. norāda uz to, ka vēža apkarošanas partnerība ir paredzēta ilgtermiņam un tāpēc mudina 
Eiropas iestādes turpmākajos Kopienas veselībai paredzētajos budžetos atbalstīt vēža 
apkarošanas partnerības ilgtspēju un dzīvotspēju 10 gadu garumā;  aicina Komisiju 
uzraudzīt Eiropas partnerības ieteikumu īstenošanas gaitu ; 

30. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

Katru gadu 3,2 miljoniem Eiropas iedzīvotāju tiek diagnosticēts vēzis

Kā tas teikts Komisijas paziņojumā — vēzis ir viena no vislielākajām veselības problēmām 
Eiropā un arī visā pasaulē. Diemžēl, vēža gadījumu skaits epidēmiski pieaug arī šajā 
tūkstošgadē. Patlaban ar vairāk nekā 3 miljoniem jaunu saslimšanas gadījumu un 
1,7 miljoniem nāves gadījumu vēzis ir otrais lielākais nāves un saslimstības cēlonis Eiropā. 
Pašreiz vienam no katriem trijiem ES iedzīvotājiem dzīves laikā tiek diagnosticēts vēzis un 
eksperti paredz, ka, ja vien netiks veikti steidzami vēža kontroles pasākumi, vēža izraisītais 
slogs strauji pieaugs sabiedrības novecošanas dēļ. Aicinājums panākt nekavējošu rīcību šajā 
jomā bija pausts arī Eiropas Parlamenta rezolūcijā par vēža apkarošanu paplašinātajā ES, kā 
arī Parlamenta interešu grupas EP deputāti pret vēzi darbībā, Slovēnijas ES prezidentūras 
iniciatīvā, kā rezultātā tika pieņemti Padomes secinājumi par ar vēzi saistītā sloga 
mazināšanu.

Pateicoties šīm iniciatīvām vēža apkarošana ir un paliek Eiropas Kopienas īpaša prioritāte. 
Eiropas Komisija ierosina Eiropas partnerību vēža apkarošanai 2009.-2013. gadam —
jaunu darbu, kas paredzēts lai apvienotu visas ieinteresētās puses auglīgai sadarbībai. Vēzis 
ir sociāla un politiska problēma un tāpēc, lai ar to cīnītos, nepieciešama kopīga rīcība Eiropas, 
valstu, reģionālā un vietējā mērogā. Lisabonas līgums precīzi nosaka, ka Eiropas Savienības 
kompetencē ir veikt darbības, lai atbalstītu, koordinētu vai papildinātu dalībvalstu darbības. 
Viena no šādu darbību jomām Eiropas līmenī ir cilvēku veselības aizsardzība un uzlabošana 
(2E. pants). Finanšu krīzes laikā Eiropas partnerība ir lieliska iespēja mudināt dalībvalstis 
vairāk līdzekļu ieguldīt profilaksēs un veselīga dzīvesveida veicināšanā. Lai veiksmīgāk 
koordinētu dalībvalstu un citu ieinteresēto pušu pasākumus un rīcību dažādās politikas jomās, 
mums aizvien ciešāk jāsadarbojas ar darba devēju un ņēmēju organizācijām. Vienīgi iesaistot 
kopīgā rīcībā pret vēzi attiecīgās ieinteresētās personas visā Eiropas Savienībā, mēs varam 
būtiski samazināt ar vēzi saistīto slogu Eiropā.

Vēža apkarošana ir viena no vis senākajām un ilgstošākajām Kopienas rīcībām sabiedrības 
veselības jomā. Veselības politikā Eiropas Savienības līmenī ir daudz sasniegts vairākās 
jomās, kuras tieši un pozitīvi ietekmē vēža profilaksi un kontroli. Iepriekšējā sasaukuma laikā 
Eiropas Parlaments bija ļoti aktīvs šajā jomā. Mums izdevās panākt, ka Eiropas iestādēs ar 
vēzi saistītajiem jautājumiem tika piešķirta lielāka politiskā nozīmība. 

Bet Eiropā joprojām ir vērojama nepieņemama nevienlīdzība vēža kontroles jomā. Tāpēc ES, 
kā arī dalībvalstis ir uzsākušas vairākus projektus, tostarp vēža skrīninga jomā un valstu vēža 
apkarošanas plānu jomā.  Labi plānotas un labi vadītas valstu programmas cīņai pret vēzi 
samazina vēža saslimstības gadījumu skaitu un mirstību, un uzlabo vēža slimnieku dzīvi, 
neatkarīgi no tā, cik ierobežoti ir valsts resursi. Tāpēc viena no vissvarīgākajām partnerības 
darbības jomām būtu aicināt visu ES dalībvalstu valdības izstrādāt, īstenot un, ja tādi jau ir, 
uzlabot valstu vēža apkarošanas plānus. Šajos plānos jāparedz cīņa pret slimību visos 
iespējamos veidos — sākot no profilakses, skrīninga un agrīnās noteikšanas līdz kvalitatīvai 
diagnosticēšanai, ārstēšanai un aprūpei, kā arī paliatīvai aprūpei, un šajā plānā jāiekļauj arī 
vēža izpētes joma.
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Eiropas partnerības dokumentā teikts, ka vienu trešdaļu no visiem vēža gadījumiem ir 
iespējams novērst un profilakse ir izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums. Tomēr, lai to 
paveiktu šīm darbībā nepieciešami ilgtermiņa un ilgtspējīgi ieguldījumi. Ja Eiropa grib 
sasniegt Komisijas paziņojumā pausto ambiciozo mērķi par 15 % samazināt jaunu vēža 
gadījumu skaitu līdz 2020. gadam, ņemot vērā pašreizējos saslimstības pieauguma rādītājus, 
saslimstības gadījumu skaitam ir noteikti jāsarūk. 

Tāpēc mēs mudinām vairāk līdzekļu sistemātiski un stratēģiski ieguldīt profilaktiskos 
pasākumos, citādi šis mērķis paliks vien nepiepildīts sapnis. Eiropas savienība patlaban jau ir 
vienojusies par diviem nozīmīgiem zinātniski pamatotiem profilakses instrumentiem —
Eiropas rīcības kodeksu cīņā pret vēzi, kurā noteikts satvars veselīga dzīvesveida 
veicināšanai plašā sabiedrībā un Padomes ieteikumiem par krūts, dzemdes kakla un 
resnās zarnas vēža skrīningu. Šie instrumenti ir lielisks pamats ieguldījumiem robustos un 
pastāvīgos profilakses centienos, lai apturētu vēža uzvaras gājienu pasaulē.  Mēs iesakām 
partnerības ietvaros aktīvāk popularizēt spēkā esošos instrumentus, lai mobilizētu plašus 
sabiedrības slāņus, tostarp minoritāšu un sociāli nelabvēlīgu sabiedrības grupu pārstāvjus. 

Pārliecināt par profilakses pasākumu lietderību ir sarežģīti tāpēc, ka tie ir ieguldījumi nākotnē, 
jo jebkura profilakses iniciatīva sniedz jūtamus rezultātus tikai aptuveni pēc 10 gadiem. 
Mums jāsavāc sistemātiski pierādījumi profilakses lietderībai, citādi pārliecināt valstu 
valdības ieguldīt profilakses pasākumos būs vienmēr grūts uzdevums.

Šajā sakarā Komisijas priekšlikuma vājais punkts ir mērķa sasniegšanas uzstādījums pēc 10 
gadiem, jo Kopienas budžeta finansiālais atbalsts tiek organizēts īstermiņā. Mēs ierosinām 
trešajā partnerības darbības gadā sniegt ziņojumu Eiropas Parlamentam un ENVI komitejai, 
lai mūsu iestāde pārskatītu sasniegto un iestātos par turpmāku budžeta atbalstu.


