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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni kontra l-kanċer:  Sħubija 
Ewropea
(2009/2103(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar Azzjoni kontra l-kanċer:  
Sħubija Ewropea (COM(2009)0291),

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1350/2007/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat- 23 ta’ Ottubru 2007 li tistabbilixxi t-tieni programm ta’ azzjoni Komunitarja fil-
qasam tas-saħħa (2008-2013)1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tad-9 ta’ Ottubru 2008 dwar ‘Flimkien għas-
Saħħa: Approċċ Strateġiku għall-UE 2008-2013’2,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar is-Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea 
għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)3,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-piż Ewropew tal-
kanċer adottati fl-10 ta’ Ġunju 20084,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill 2003/878/KE tat-2 ta’ Diċembru 
2003 dwar l-iskrinjar tal-kanċer5,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tiegħu tal-11 ta’ Ottubru 2007 dwar il-bżonn ta’ 
strateġija komprensiva biex jiġi kkontrollat il-kanċer6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-10 ta' April 2008 dwar il-ġlieda kontra l-
kanċer fl-Unjoni Ewropea mkabbra7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2006 dwar il-kanċer tas-sider 
fl-Unjoni Ewropea mkabbra8,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-5 ta’ Ġunju 2003 dwar il-kanċer tas-sider fl-
Unjoni Ewropea1,

                                               
1 ĠU L 301, 20.11.2007, p. 3.
2 Testi adotatti, P6_TA(2008)0477.
3 ĠU L 412, 30.12.2006, p. 1.
4 Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-Tnaqqis tal-Piż tal-Kanċer, l-2876 Laqgħa 
tal-Kunsill dwar l-Impjiegi, il-Politika Soċjali, is-Saħħa u l-Affarijiet tal-Konsumatur, il-Lussemburgu, 10 ta' 
Ġunju 2008.
5 ĠU L 327, 16.12.2003, p. 34.
6 ĠU C 227 E, 4.9.2008, p. 160.
7 ĠU C 247 E, 15.10.2009, p. 11.
8 ĠU C 313 E, 20.12.2006, p.273.
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– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni Nru 646/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-
29 ta' Marzu 1996 li tadotta pjan ta’ azzjoni għall-ġlieda kontra l-kanċer fi ħdan il-qafas 
għal azzjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika (1996 sa 2000),2,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/513/KE tat-2 ta’ Ġunju 2004 dwar il-
konklużjoni tal-Konvenzjoni Kwadru tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar il-
Kontroll tat-Tabakk3,

– wara li kkunsidra l-Kodiċi Ewropew Kontra l-Kanċer:  it-tielet verżjoni,

– wara li kkunsidra r-Rapport dwar il-Kanċer fid-Dinja 2008 tal-Aġenzija Internazzjonali 
għar-Riċerka dwar il-Kanċer,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Epatite Ċ4,

– wara li kkunsidra l-attività u l-konklużjonijiet tal-grupp ta’ interess tal-partijiet kollha 
Membri tal-Parlament Ewropew Kontra l-Kanċer,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 184 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea5,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija kif ukoll tal-
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A7-0000/2010),

A. billi l-kanċer qed jikber b’mod epidemiku fid-dinja kollha minkejja l-progressi fil-
mediċina,

B. billi l-kanċer kien it-tieni kawża l-iktar komuni ta’ mwiet fl-2006, li wassal għal żewġt 
imwiet minn kull għaxra għan-nisa u tlett imwiet minn kull għaxra għall-irġiel, 
ekwivalenti għal madwar 3.2 miljun ċittadin fl-UE djanjostikat bil-kanċer kull sena,

C. billi, skont estimi li saru mill-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanċer, 
wieħed minn kull tliet ċittadini Ewropej jiġi djanjostikat bil-kanċer matul ħajtu u wieħed 
minn kull erba’ ċittadini Ewropej imut bil-marda,

D. billi l-previżjonijiet jissuġġerixxu li fl-2010 tliet miljun Ewropew se jiżviluppalhom il-
kanċer u kważi żewġ miljuni mistennija jmutu bil-kanċer, u billi l-previzjonijiet għall-
2020 jissuġġerixxu li 3.4 miljun Ewropew se jiżviluppalhom il-kanċer u iktar minn 2.1 
miljun se jmutu kaġun tal-marda,

                                                                                                                                                  
1 ĠU C 68 E, 18.3.2004, p. 611.
2 ĠU L 95, 16.4.1996, p. 9.
3 ĠU L 213, 15.6.2004, p. 8.
4 ĠU C 27 E, 31.1.2008, p. 247.
5 ĠU C 364, 18.12.2000, p. 1.
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E. billi l-ġlieda kontra l-kanċer għandha titqies parti essenzjali mill-Istrateġija għas-Saħħa,

F. billi l-kanċer fit-tfulija, li huwa l-iktar kawża komuni tal-mewt minn mard fost iż-żgħar, 
jista' jiġi trattat b'suċċess biex tintlaħaq rata ta' sopravivenza ta' 80%,

G. billi l-prevenzjoni effettiva tista' tikkontribwixxi bil-kbir biex tittejjeb is-saħħa u billi 
tbassar li, bl-implimentazzjoni ta' kopertura demografika ta' 100% fir-rigward tal-
iskrinjar tal-kanċer tal-għonq tal-utru, jistgħu jiġu salvati madwar 94% fi snin ta' ħajja 
mitlufa, u għal kull 152 pap smear test li jsir, tista' tinkiseb sena ħajja,

H. billi l-kanċer huwa kkawżat minn ħafna fatturi fi stadji multipli u, għalhekk, jeħtieġ 
paradigma ġdida għall-prevenzjoni tal-kanċer li tittratta fatturi li għandhom x'jaqsmu 
mal-ġenetika, mal-istil tal-ħajja, max-xogħol u mal-ambjent fuq l-istess livell b’mod li 
tirrifletti l-effetti veri tat-tagħqid ta’ fatturi differenti, iktar milli attenzjoni fuq kawżi 
iżolati,

I. billi l-kimiki li jħawdu s-sistema endokrinali jista’ jkollhom rwol importanti fl-iżvilupp 
tal-kanċer, pereżempju fil-każ tal-kanċer tas-sider jew tat-testikoli, u għalhekk dawn 
jirrikjedu azzjoni speċifika,

J. billi s-sistemi tas-saħħa tal-Ewropa qed iħabbtu wiċċhom ma’ sfidi kbar għas-
sostenibilità tagħhom għaż-żmien twil: l-ewwel fosthom huwa l-impatt li se jkollha l-
popolazzjoni li dejjem qed tixjieħ fuq ir-rekwiżiti tal-forza tax-xogħol u fuq l-infiq 
globali fuq il-kura tas-saħħa; barra dan, għalkemm it-teknoloġiji l-ġodda jġibu 
benefiċċji sostanzjali, dawn jeħtieġu persunal imħarreġ b’mod adegwat u possibbilment 
żieda fl-infiq. ,

K. billi l-fatt li l-popolazzjoni fl-Unjoni qed tixjieħ huwa wieħed mill-kawżi taż-żieda fil-
piż tal-kanċer madwar l-Unjoni, 

L. billi fit-Trattat ta’ Lisbona tapplika l-kompetenza maqsuma bejn l-Unjoni Ewropea u l-
Istati Membri fi kwistjonjiet ta’ sigurtà komuni fis-saħħa pubblika, bħall-protezzjoni 
tas-saħħa fiżika u mentali,

M. billi r-rati tal-mewt bil-kanċer fl-Istati l-Membri l-ġodda huma ogħla minn dawk tal-
UE-15,

N. billi l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa stmat li mill-inqas terz tal-każi kollha tal-
kanċer jista' jiġi evitat u li l-prevenzjoni toffri l-iżjed strateġija effettiva għal żmien twil 
f’termini ta’ spiża fuq il-kontroll tal-kanċer, u billi ġie stmat li l-kanċer jista’ jiġi evitat 
billi jiġu mibdula jew evitati fatturi ewlenin ta' riskju bħat-tipjip, il-ħxuna żejda, in-
nuqqas ta' konsum ta' frott u ħxejjex, in-nuqqas ta' attività fiżika u l-konsum tal-alkoħol,

O. billi sa mill-1987 l-esperti żviluppaw il-Kodiċi Ewoprew Kontra l-Kanċer bħala 
strument ibbażat fuq l-evidenza biex tiġi trattata l-prevenzjoni, 

P. billi d-differenzi sorprendenti u inaċċettabbli fil-kwalità tal-faċilitajiet tat-trattament tal-
kanċer, tal-programmi tal-iskrinjar, tal-linji gwida tal-aħjar prassi bbażati fuq l-
evidenza, tal-faċilitajiet tar-radjoterapija, u l-aċċess għal mediċini kontra l-kanċer huma 



PE438.367v02-00 6/12 PR\803676MT.doc

MT

fost il-kawżi tad-differenzi kbar fl-ilħuq tar-rata ta’ sopravivenza ta’ ħames snin f'ħafna 
każi ta' kanċer madwar l-Ewropa,

Q. billi l-kanċer jista' jitnaqqas u jiġi kkontrollat bl-implimentazzjoni ta' strateġiji bbażati 
fuq l-evidenza għas-sejbien bikri u għat-trattament ta' pazjenti bil-kanċer,

R. billi huwa stmat li 25% mill-imwiet bil-kanċer fl-Unjoni huma kkawżati mit-tipjip; billi 
t-tipjip jikkawża bejn 80% u 90% tal-imwiet bil-kanċer tal-pulmun madwar id-dinja, u 
billi qed jiżdied l-għadd ta’ tfajliet li jibdew ipejpu, bir-riżultat ta’ riskju li jiżdied il-
kanċer tal-pulmun fin-nisa fil-ġejjieni;

S. billi fl-aħħar 20 sena l-inċidenza tal-kanċer tal-fwied żdiedet b'iktar mid-doppju u fl-
2006 kien hemm 50,300 każ ġdid ta' kanċer fl-UE-27 u 45,771 persuna mietu bil-marda, 
u billi, barra l-piż żejjed u l-konsum tal-alkoħol, minn 75% sa 80% tal-każi tal-kanċer 
tal-fwied primarju huma kkawżati minn infezzjonijiet persistenti b'epatite virali (B jew 
Ċ),

T. billi hu stabbilit fis-sod li l-istil tal-ħajja, b’mod partikulari d-drawwiet alimentari 
jinfluwenza l-iżvilupp tat-tumur u għalhekk iż-żamma ta' stat ta' alimentazzjoni ħażina 
tikkontribwixxi għas-sopravivenza (għallinqas għal ċerti tipi ta' tumuri) u għall-kwalità 
tal-ħajja ta’ pazjenti bil-kanċer,

U. billi ċerti kankri jistgħu jiġu evitati u s-saħħa tista’ tittejjeb b’mod ġenerali billi jiġu 
adottati stili ta’ ħajja aħjar għas-saħħa, u billi l-kankri jistgħu jitfejqu jew il-prospetti ta’ 
kura jistgħu jiżdiedu bil-kbir jekk dawn jinstabu fi stadju bikri,

V. billi programm nazzjonali tal-kontroll tal-kanċer li jkun imfassal tajjeb u ġestit sewwa 
jnaqqas l-inċidenza u l-mortalità tal-kanċer, f’xi każi b’iktar minn 70%, u jtejjeb il-ħajja 
tal-pazjenti bil-kanċer, minkejja l-limiti fir-riżorsi li jkun qed iħabbat wiċċu magħhom 
pajjiż,

W. billi l-implimentazzjoni fil-pajjiż ta’ programmi effettivi ta' skrinjar ibbażati fuq il-
poplazzjoni – immexxija skont il-linji gwida Ewropej jekk dawn diġà jkunu jeżistu –
ittejjeb b'mod sinifikanti l-kwalità u l-aċċessibilità tal-iskrinjar, id-dijanjosi u s-servizzi 
terapewtiċi tal-kanċer għall-popolazzjoni u, b'hekk, ittejjeb ukoll il-kontroll tal-kanċer,

X. billi r-reġistri nazzjonali tal-kanċer fl-Istati Membri kollha huma essenzjali biex tiġi 
pprovduta data komparabbli dwar il-kanċer,

Y. billi l-koperazzjoni interistituzzjonali tista’ ttejjeb l-effettività tal-isforzi konġunti 
tagħna,

Z. billi l-onkoloġija mhix rikonoxxuta bħala speċjalità medika fl-Istati Membri kollha, u 
billi trid tiġi provduta edukazzjoni medika kontinwa,

AA. billi l-moviment liberu tal-persuni u l-moviment liberu tal-ħaddiema huma garantiti fil-
liġi Komunitarja u, bħala prinċipju, il-libertà tal-istabbiliment tgħin tiżgura li l-
professjonisti tas-saħħa jkunu jistgħu jmorru fejn ikun hemm bżonnhom l-iżjed, filwaqt 
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li l-pazjenti jibbenefikaw direttament u jiġu evitati d-diffikultajiet prinċipali inerenti fil-
moviment tal-pazjenti bejn il-fruntieri,

AB. billi l-kumplessità tal-kanċer tirrikjedi titjib fil-komunikazzjoni bejn il-ħafna 
professjonisti varjati tal-kura tas-saħħa involuti fit-trattament tal-pazjent bil-kanċer, u 
billi l-kura psikosoċjali tal-pazjenti bil-kanċer tista’ ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tagħhom,

AC. billi l-pazjenti bil-kanċer bħalissa għandhom aċċess mhux ugwali għal informazzjoni 
medika u jeħtieġu b'mod urġenti iktar informazzjoni f’kull stadju tal-marda tagħhom,

1. Jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li tiġi stabbilita Sħubija Ewropea għall-Azzjoni 
Kontra l-Kanċer għall-perjodu 2009-2013 li tappoġġja lill-Istati Membri fl-isforzi 
tagħhom li jittrattaw il-kanċer, billi tipprovdi qafas għall-identifikazzjoni u l-qsim tal-
informazzjoni, tal-kapaċità u tal-għarfien espert fil-prevenzjoni u fil-kontroll tal-kanċer 
u billi jiġu involuti l-partijiet interessati rilevanti madwar l-Unjoni Ewropea fi sforz 
kollettiv;

2. Jisħaq li għandha tiġi stabbilita koperazzjoni eqreb mal-partijiet interessati, bil-
parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u tal-ħaddiema 
fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali, għal sħubija tajba u effettiva; 

3. Jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill Ewropew biex jikkooperaw mal-
Parlament Ewropew fi sħubija interistituzzjonali li tkun ikkoordinata tajjeb sabiex 
jitnaqqas il-piż tal-kanċer;

4. Jisħaq li strateġija kompensiva dwar il-kanċer u timijiet multidixxiplinari jistgħu 
jiżguraw kura iktar effettiva għall-pazjenti bil-kanċer, u jsostni li l-kura integrata tal-
kanċer, li tqis b'mod xieraq l-benessri u l-appoġġ psikosoċjali, hija parti vitali mill-kura 
u għandha titħeġġeġ ukoll;

5. Jinnota li skont it-Trattat ta’ Lisbona l-Parlament Ewropew u l-Kunsill, filwaqt li 
jaġixxu bi qbil mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja u wara li jikkonsultaw il-Kumitat 
Ekonomiku u Soċjali u l-Kumitat tar-Reġjuni, jistgħu jadottaw ukoll miżuri inċentivi 
mfassla biex jipproteġu u jtejbu s-saħħa tal-bniedem;

6. Jistieden lill-Istati Membri biex jistabbilixxu pjanijiet integrati dwar il-kanċer malajr 
kemm jista' jkun peress li dawn huma fatturi prinċipali fl-ilħiq tal-għan ambizzjuż għal 
żmien twil tas-Sħubija li l-piż tal-kanċer jitnaqqas bi 15% sal-2020;

7. Jenfasizza li l-prevenzjoni hija r-reazzjoni l-iktar effettiva f’termini ta’ spiża, peress li 
terz tal-kankri jistgħu jiġu evitati, u jħeġġeġ li jiġu investiti b'mod sistematiku u 
strateġiku iktar riżorsi fil-prevenzjoni; jenfasizza l-fatt li f’dawn iż-żminijiet ta' 
instabilità finanzjarja huwa aktar u aktar importanti li jinżammu l-investimenti fis-
saħħa, b'mod partikulari permezz ta' azzjonijiet ta' prevenzjoni;

8. Jenfasizza l-fatt li hemm il-ħtieġa dejjem tikber li niffokaw fuq il-kwalità tal-ħajja għal 
għadd dejjem jikber ta' pazjenti bil-kanċer kroniku li l-marda tagħhom ma tistax titfejjaq
iżda li tista' tiġi stabbilizzata għal numru ta' snin;
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9. Jisħaq li l-azzjonijiet maħsuba biex jitnaqqsu l-inugwaljanzi fil-piż tal-kanċer 
għandhom jinkludu l-promozzjoni mmirata ta’ programmi ta’ saħħa, edukazzjoni 
pubblika u prevenzjoni kif ukoll il-ġbir ta’ data minn reġistri nazzjonali dwar il-kanċer 
ibbażata fuq il-popolazzjoni u data tar-reġistri dwar il-kanċer li tkun kompluta u preċiża;

10. Iħeġġeġ biex, barra l-promozzjoni tas-saħħa u l-ġlieda kontra l-piż żejjed u l-konsum 
tal-alkoħol, il-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li jista’ jiżviluppa f’kanċer, pereżempju 
l-prevenzjoni primarja u sekondarja tal-epatite virali u t-trattament fejn xieraq, 
għandhom jiġu trattati mis-Sħubija tal-Kanċer u f’inizjattivi futuri tal-UE, bħal 
rakkomandazzjoni riveduta tal-Kunsill dwar l-iskrinjar tal-kanċer;

11. Jisħaq li għandhom jiġu żviluppati riċerki integrati (bażiċi u kliniċi) rigward l-użu tal-
alimentazzjoni fil-prevenzjoni tal-kanċer jew fit-trattament tal-alimentazzjoni ħażina 
assoċjat mal-kanċer kif ukoll linji gwida vvalidati u aċċettati b’mod wiesa’ dwar l-
appoġġ alimentari għall-pazjenti bil-kanċer;

12. Jisħaq li jeħtieġ li l-Kodiċi Ewropew Kontra l-Kanċer jiġi rivedut u promoss b’mod 
iktar wiesa' u b’iktar saħħa fl-UE-27 u li għandhom jiġu diretti sforzi partikolari lejn l-
Istati Membri l-ġodda skont is-Sħubija Ewropea għall-Azzjoni Kontra l-Kanċer; 

13. Jisħaq li l-kanċer jista' jitnaqqas u jiġi kkontrollat bl-implimentazzjoni ta' strateġiji 
bbażati fuq l-evidenza għas-sejbien bikri u għat-trattament tal-pazjenti bil-kanċer; dan 
jinkludi informazzjoni xierqa biex ikun żgurat li jkun hemm kuxjenza dwar il-benefiċċji 
tal-iskrinjar għal dawk li għandhom jibbenefikaw minnu;

14. Jisħaq fuq il-bżonn urġenti li l-istandards mifthiema dwar it-trattament ta' kwalità għall-
kankri fit-tfulija jinxterdu u jiġu applikati fl-UE-27; 

15. Jistieden lill-Kummissjoni biex tipprovdi fondi għal iktar żvilupp ta’ testijiet ibbażati 
fuq id-demm (testijiet bijomarker) fi ħdan is-seba' programm qafas għar-riċerka;

16. Jitlob li jiżdied l-appoġġ għar-riċerka fil-prevenzjoni tal-kanċer, inkluża r-riċerka dwar 
l-effetti ta' kimiki li jagħmlu dannu u kontaminaturi ambjentali, l-alimentazzjoni, l-istil 
tal-ħajja, il-fatturi ġenetiċi, u r-relazzjoni bejn dawn kollha, u jitlob li jiġu investigati r-
rabtiet bejn il-kanċer tas-sider u l-fatturi potenzjali ta’ riskju bħat-tabakk, l-alkoħol u l-
ormoni;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkuraġġixxi lill-Istati Membri biex jinvestu aktar mir-
riżorsi tagħhom fil-prevenzjoni;

18. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jistabbilixxu Netwerk Ewropew 
għall-Prevenzjoni skont l-Isħubija Ewropea għall-Azzjoni Kontra l-Kanċer; 

19. Jenfasizza li kura ottima tal-pazjent tirrikjedi strateġija multidixxiplinarja u li r-rwol tal-
onkoloġist mediku ta' interlokutur tal-pazjent huwa ċentrali u li l-edukazzjoni, kriterji 
ċari u linji gwida huma meħtieġa sabiex tkun żgurata l-kwalifikazzjoni ottima tat-tobba 
li jużaw id-drogi għat-trattament tal-kanċer; 
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20. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu l-kampanji ta’ 
informazzjoni dwar l-iskrinjar tal-kanċer maħsuba għall-pubbliku ġenerali u għall-
fornituri kollha tal-kura tas-saħħa, kif ukoll l-iskambju tal-aħjar prassi dwar l-użu ta' 
miżuri preventivi jew ta' sejbien bikri, bħall-integrazzjoni effettiva f'termini ta' spiża tal-
ittestjar xieraq għall-virus uman tal-papilloma (HPV) għall-iskrinjar tal-kanċer tal-
għonq tal-utru u t-tilqim kontra l-HPV li jipproteġi lit-tfajliet mill-kanċer tal-għonq tal-
utru, u jitlob lis-Sħubija Ewropea għall-Azzjoni Kontra l-Kanċer teżamina l-bżonn li r-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tiġi aġġornata dwar l-iskrinjar tal-kanċer biex din 
tikkunsidra l-evidenza rigward l-iskrinjar effettiv tal-kanċer tal-prostata fl-irġiel;

21. Jistieden lill-Kummissjoni tħejji karta għall-protezzjoni tad-drittjiet tal-pazjenti bil-
kanċer u tal-persuni b'mard kroniku fuq il-post tax-xogħol, bil-għan li l-kumpaniji 
jintalbu jippermettu lill-pazjenti ikomplu jaħdmu matul it-trattament tagħhom u jmorru 
lura x-xogħol wara li dan jispiċċa;

22. Jinnota li l-kura li ttaffi l-uġigħ tal-pazjenti bil-kanċer li huma morda b’mod terminali 
tvarja fil-kwalità bejn l-Istati Membri u tista' tibbenefika minn skambju ta' prassi tajba 
u, għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jinkoraġġixxu u 
jippromwovu l-kura li ttaffi l-uġigħ u biex jistabbilixxu linji gwida dwar l-użu tagħha;

23. Jenfasizza li għandhom isiru iktar sforzi fil-programmi psikosoċjali u ta’ rijabilitazzjoni 
tax-xogħol għall-pazjenti bil-kanċer li jinkludu sensiela wiesgħa ta’ attivitajiet maħsuba 
biex jipprovdu l-informazzjoni, il-konsulenza, l-għoti ta’ pariri dwar bidliet possibbli fl-
istil tal-ħajja u fl-imġiba, l-appoġġ psikoloġiku u l-għajuna fi kwistjonijiet tal-benessri 
soċjali;

24. Jistieden lill-Kummissjoni tiżgura li l-leġiżlazzjoni Komunitarja tkun tinkludi inċentivi 
għall-industrija u r-riċerkaturi biex jagħmlu riċerka kontinwa bil-għan li jiżviluppaw 
mediċini u trattamenti ġodda bbażati fuq l-evidenza sabiex jikkumbattu u jikkontrollaw 
il-kanċer; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni biex, permezz ta’ netwerks tal-professjonisti tas-saħħa, 
tipprovdi għat-tixrid tal-aħjar prassi fit-trattament u l-kura, bil-għan li tiżgura li ċ-
ċittadini jkollhom aċċess għall-aħjar trattament disponibbli; 

26. Jistieden lill-Istati Membri u lill-Kummissjoni biex jiżviluppaw u jsaħħu inizjattivi li 
jipprovdu appoġġ għall-persuni milquta direttament jew indirettament mill-kanċer, 
b’mod partikulari permezz tal-bidu u l-iżvilupp tal-kura u l-appoġġ psikoloġiċi fl-UE 
għas-superstiti tal-kanċer;

27. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jiżguraw li l-mediċini tal-kanċer 
ikunu disponibbli b’mod uniformi għall-pazjenti kollha li jkollhom bżonnhom fl-Istati 
Membri kollha;

28. Jistenna li l-Istati Membri jadottaw politiki aħjar ta’ informazzjoni dwar l-importanza 
tal-iskrinjar tal-kanċer tas-sider, tal-għonq tal-utru u tal-musrana l-ħoxna, bil-għan li 
jiżdiedu r-rati tal-aċċettazzjoni u l-parteċipazzjoni fost il-gruppi kollha mmirati tal-
popolazzjoni, b’attenzjoni partikulari lill-inklużjoni tal-gruppi li huma f'minoranza u tal-
gruppi li għandhom żvantaġġi soċjoekonomiċi;
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29. Jiġbed l-attenzjoni dwar il-fatt li l-objettivi stipulati fl-Isħubija Ewropea għall-Azzjoni 
Kontra l-Kanċer huma għal żmien twil, u għalhekk iħeġġeġ lill-istituzzjonijiet Ewropej 
biex jappoġġaw is-sostenibilità u l-vijabilità ta' għaxar snin tas-Sħubija tal-Kanċer 
f’baġit għas-saħħa futur tal-Komunità; jistieden lill-Kummissjoni tissorvelja l-progress 
fl-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet mis-Sħubija Ewropea; 

30. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni.
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NOTA SPJEGATTIVA

Kull sena 3.2 miljun Ewropew jiġu djanjostikati bil-kanċer

Kif tiddikjara sew il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni, il-kanċer huwa wieħed mill-ikbar 
sfidi għas-saħħa li qiegħda tħabbat wiċċha magħha l-Ewropa u tabilħaqq id-dinja kollha. 
Sfortunatament, fit-tieni millenju il-kanċer għadu qed jiżdied b’mod epidemiku. Fil-preżent, 
b'iktar minn 3 miljun każ ġdid u 1.7 miljun mewt kull sena, il-kanċer jirrappreżenta t-tieni l-
ikbar kawża ta' mewt u morbidità fl-Ewropa. Bħalissa persuna minn kull tlieta fl-UE se tkun 
djanjostikata bil-kanċer matul il-ħajja tagħha u l-esperti qed jipprevedu li l-piż tal-kanċer se 
jiżdied b'mod drastiku minħabba l-popolazzjoni li qed tixjieħ, sakemm ma titteħidx azzjoni 
urġenti issa biex jitjieb il-kontroll tal-kanċer. Dan kien ukoll ir-raġunament tar-riżoluzzjoni 
tal-Parlament Ewropew dwar il-ġlieda kontra l-kanċer fl-Unjoni Ewropea mkabbra, għall-
kampanja tal-grupp parlamentari ta’ interess Membri tal-Parlament Ewropew Kontra l-
Kanċer, u għall-inizjattiva tal-Presidenza Slovena tal-UE li rriżultaw fl-adozzjoni tal-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tal-piż Ewropew tal-kanċer.

B'reazzjoni għal dawn l-inizjattivi, il-kanċer għadu prijorità speċjali għall-Komunità Ewropea. 
Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi Sħubija Ewropea għall-Azzjoni Kontra l-Kanċer għall-
perjodu 2009-2013, li hu tentattiv ġdid biex il-partijiet interessati kollha jaħdmu flimkien fl-
ispirtu ta’ sħubija li tagħti l-frott. Il-kanċer huwa problema soċjali u politika u għalhekk 
jirrikjedi azzjonijiet konġunti fil-livell Ewropew, nazzjonali, reġjonali u lokali. It-Trattat ta’ 
Lisbona jiddefinixxi b’mod preċiż li l-Unjoni għandha tkun kompetenti biex twettaq 
azzjonijiet ta’ appoġġ, tikkoordina u tissupplimenta l-azzjonijiet tal-Istati Membri. Wieħed 
mill-oqsma ta' azzjoni bħal din, fil-livell Ewropew, huwa l-protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-
bniedem (l-Artikolu 2E). Fi żmien ta’ kriżi finanzjarja, l-Isħubija Ewropea għandha 
opportunità kbira biex tinkoraġġixxi lill-Istati Membri jinvestu iktar fil-prevenzjoni u fi stil ta' 
ħajja li jkun tajjeb għas-saħħa. Biex nikkoordinaw b’mod iktar effettiv l-attivitajiet u l-
azzjonijiet li qed jittieħdu f'oqsma ta' linji politiċi differenti mill-Istati Membri u minn partijiet 
interessati oħra, għandna nikkoperaw b'mod konsistenti u eqreb ma' min iħaddem u mal-
ħaddiema. Nistgħu nnaqqsu b’mod konsiderevoli l-piż Ewropew tal-kanċer biss billi ndaħħlu 
l-partijiet interessati rilevanti fl-Unjoni Ewropea fi sforz kollettiv li jindirizza l-kanċer.

Il-kanċer huwa wieħed mill-oqsma ta’ azzjoni Komunitarja fil-qasam tas-saħħa pubblika li l-
iktar ilhom jeżistu. S'issa diġà nkiseb ħafna fil-politika tas-saħħa fil-livell tal-UE, u dan 
f’diversi oqsma li għandhom impatt dirett jew pożittiv fuq il-prevenzjoni u l-kontroll tal-
kanċer. Fil-mandat preċedenti tiegħu, il-Parlament Ewropew kien attiv ħafna f’dan l-ispirtu. 
Irnexxielna nagħtu iktar importanza lill-kwistjonijiet tas-saħħa fl-aġenda politika tal-
Istituzzjonijiet Ewropej. 

Imma l-Ewropa għadha kkaratterizzata minn inugwaljanzi inaċċettabbli fil-kontroll tal-kanċer. 
Minħabba dan l-UE kif ukoll l-istati nazzjonali bdew diversi proġetti, fosthom programmi ta' 
skrinjar tal-kanċer u pjanijiet nazzjonali dwar il-kanċer. Programm nazzjonali ta’ kontroll tal-
kanċer li jkun maħsub sewwa u ġestit tajjeb inaqqas l-inċidenza tal-kanċer u jtejjeb il-ħajja 
tal-pazjenti bil-kanċer, minkejja l-limiti fir-riżorsi li jkun qed iħabbat wiċċu magħhom pajjiż. 
Għalhekk, waħda mill-azzjonijiet ta’ Sħubija l-iktar importanti għandha tkun li l-gvernijiet 
kollha tal-UE jiġu mistiedna jiżviluppaw u jimplimentaw pjanijiet nazzjonali dwar il-kanċer 
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u, meta dawn ikunu diġà jeżistu, biex itejbuhom. Pjanijiet bħal dawn għandhom jittrattaw il-
marda mil-latijiet kollha – mill-prevenzjoni, l-iskrinjar u s-sejbien bikri għad-djanjożi u t-
trattament u l-kura tal-aqwa kwalità, il-kura psikosoċjali u li ttaffi l-uġigħ – u għandhom 
jinkludu r-riċerka dwar il-kanċer.

Is-Sħubija Ewropea tiddikjara li terz tal-kankri jista' jiġi evitat u li l-prevenzjoni hija r-
reazzjoni l-iktar effettiva f’termini ta’ spiża. Madankollu, dan jirrikjedi investiment fl-azzjoni 
li jkun għal żmien twil u sostenibbli. Jekk l-Ewropa trid tilħaq il-miri ambizzjużi stipulati 
mill-Kommunikazzjoni mill-Kummissjoni ta’ tnaqqis ta’ 15% ta’ każi ġodda ta' kanċer sal-
2020 u, fid-dawl tat-tendenza preżenti dejjem tikber minħabba t-tkabbir u t-tixjieħ fil-
popolazzjoni, biex tintlaħaq din il-mira r-rati tal-inċidenza se jkollhom jonqsu . 

Għalhekk, aħna nħeġġu biex jiġu investiti b'mod sistematiku u strateġiku iktar riżorsi fil-
prevenzjoni, inkella din il-mira tibqa' biss ħolma. L-Unjoni Ewropea diġà ftehmet dwar żewġ 
strumenti importanti għall-prevenzjoni bbażati fuq l-evidenza: il-Kodiċi Ewropew Kontra l-
Kanċer li jistipula qafas li jħeġġeġ lill-pubbliku ġenerali biex ikollu stili ta’ ħajja tajbin għas-
saħħa u r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-iskrinjar tal-kanċer tas-sider, tal-għonq tal-
utru u tal-musrana l-ħoxna. Dawn huma bażi eċċellenti għall-investiment fi sforzi robusti u 
konsistenti għall-prevenzjoni li jgħinu biex jitwaqqaf it-tixrid tal-kanċer. Ir-rakkomandazzjoni 
tagħna hi li dawn l-istrumenti eżistenti jkunu promossi b'iktar saħħa taħt is-Sħubija sabiex 
jiġu mobilizzati setturi wiesgħa tal-pubbliku ġenerali, inklużi ċ-ċrieki iktar diffiċli biex 
jintlaħqu bħall-minoranzi u l-gruppi żvantaġġati. 

Waħda mill-isfidi meta wieħed jargumenta favur il-prevenzjoni hija li rridu nimpenjaw ruħna 
li ninvestu fil-futur peress li kwalunkwe inizjattiva ta' prevenzjoni min-natura tagħha tieħu 
għaxar snin biex tipprovdi riżultati li jistgħu jitkejlu. Għandna bżonn niġbru l-evidenza għall-
prevenzjoni b’mod sistematiku, inkella se jkun hemm ġlieda iebsa u kontinwa biex 
nikkonvinċu lill-gvernijiet nazzjonali  jinvestu fil-prevenzjoni.

F’dan ir-rigward waħda mid-dgħjufijiet tal-proposta tal-Kummissjoni hija li l-
Komunikazzjoni tistabbilixxi miri għal għaxar snin filwaqt li l-appoġġ finanzjarju tal-baġit 
Komunitarju huwa organizzat fuq bażi ta' żmien qasir. Nissuġġerixxu li jitressaq rapport fit-
tielet sena dwar l-attività tas-Sħubija lill-Kumitat ENVI tal-Parlament Ewropew li jirrevedi l-
azzjonijiet meħuda biex jintalab iktar appoġġ baġitarju mill-istituzzjoni tagħna.


