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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over de mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees 
partnerschap
(2009/2103(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie over kankerbestrijding: een Europees 
partnerschap (COM(2009)0291),

– gelet op Besluit nr. 1350/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2007 tot vaststelling van een tweede communautair actieprogramma op het 
gebied van gezondheid (2008-2013)1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 oktober 2008 over "Samen werken aan 
gezondheid: een EU-strategie voor 2008-2013",2,

– gelet op Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 
december 2006 betreffende het zevende kaderprogramma van de Europese 
Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische 
ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)3,

– gezien de conclusies van de Raad betreffende het terugdringen van kanker in Europa, 
aangenomen op 10 juni 20084,

– gezien Aanbeveling van de Raad 2003/878/EG van 2 december 2003 over 
kankerscreening5,

– gezien zijn verklaring van 11 oktober 2007 over de noodzaak van een omvattend beleid 
om kanker te bestrijden6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2008 over kankerbestrijding in de 
uitgebreide Europese Unie7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 25 oktober 2006 over borstkankerbestrijding in 
de uitgebreide Europese Unie8,

                                               
1 PB L 301 van 20 november 2007, blz. 3.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0477.
3 PB L 412 van 30 december 2006, blz. 1.
4 Raad van de Europese Unie, Conclusies van de Raad betreffende het terugdringen van kanker, 2876e zitting 
van de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken, Luxemburg, 10 juni 
2008.
5 PB L 327 van 16 december 2003, blz. 34.
6 PB C 227 E van 4 september 2008, blz. 160.
7 PB C 247 E van 15 oktober 2009, blz. 11.
8 PB C 313 E van 20 december 2006, blz. 273.
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– onder verwijzing naar zijn resolutie van 5 juni 2003 over borstkankerbestrijding in de 
Europese Unie1,

– gelet op Besluit nr. 646/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 maart 
1996 tot vaststelling van een actieplan voor kankerbestrijding in het kader van de actie 
op het gebied van de volksgezondheid (1996- 2000)2,

– gelet op Besluit nr. 2004/513/EG van de Raad van 2 juni 2004 betreffende de sluiting 
van de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding 
van tabaksgebruik3,

– gezien de Europese code tegen kanker: versie drie,

– gezien het World Cancer Report 2008 van het Internationaal Instituut voor 
kankeronderzoek (IARC),

– gezien de verklaring van het Europees Parlement over hepatitis C4,

– gezien de activiteiten en de conclusies van de belangengroepering EP-leden tegen 
kanker (MAC),

– gelet op artikel 184 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gelet op artikel 35 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie5,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie en 
de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-000/2010),

A. overwegende dat ondanks de medische vooruitgang wereldwijd een epidemische 
toename van kanker valt vast te stellen,

B. overwegende dat kanker in 2006 de tweede doodsoorzaak was en dat twee op de tien 
sterfgevallen bij vrouwen en drie op de tien bij mannen het gevolg waren van kanker en 
dat bij ongeveer 3,2 miljoen EU-burgers per jaar de diagnose kanker wordt gesteld,

C. overwegende dat volgens schattingen van het Internationaal Instituut voor 
kankeronderzoek (IARC), bij een op de drie Europeanen gedurende hun leven kanker 
wordt vastgesteld en dat een op de vier Europeanen aan de ziekte sterft,

                                               
1 PB C 68 E van 18 maart 2004, blz. 611.
2 PB L 95 van 16 april 1996, blz. 9.
3 PB L 213 van 15 juni 2004, blz. 8.
4 PB C 27 E van 31 januari 2008, blz. 247.
5 PB L 364 van 18 december 2000, blz. 1.
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D. overwegende dat volgens voorspellingen in 2010 3 miljoen Europeanen kanker zullen 
krijgen en dat bijna 2 miljoen mensen eraan zullen sterven, en dat volgens 
voorspellingen in 2020 3,4 miljoen Europeanen kanker zullen krijgen en dat meer dan 
2,1 miljoen mensen aan de gevolgen van de ziekte zullen sterven,

E. overwegende dat kankerbestrijding moet worden  beschouwd als een essentieel 
onderdeel van de gezondheidsstrategie,

F. overwegende dat kinderkanker, de hoofddoodsoorzaak van kinderen, succesvol kan 
worden behandeld en dat een overlevingspercentage van 80% kan worden gehaald,

G. overwegende dat doelmatige preventie een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de 
verbetering van de gezondheid en overwegende dat volgens schattingen het opvoeren 
van de dekking van de screening op baarmoederhalskanker naar 100% van de populatie 
zou kunnen leiden tot een afname van het aantal verloren levensjaren met meer dan 
94%, en dat een levensjaar per 152 uitstrijkjes gewonnen zou kunnen worden,

H. overwegende dat kanker door veel factoren in verschillende stadia wordt veroorzaakt en 
dat er derhalve een nieuw kankerpreventieparadigma nodig is dat genetische factoren, 
levensstijl, beroepsfactoren en milieufactoren op gelijke voet in ogenschouw neemt 
zodat de feitelijke gecombineerde effecten van verschillende factoren worden 
onderzocht en er niet alleen naar geïsoleerde oorzaken wordt gekeken,

I. overwegende dat endocriene stoornissen veroorzakende chemische stoffen een 
belangrijke rol kunnen spelen bij het ontstaan van kanker, bijvoorbeeld in het geval van 
borstkanker en teelbalkanker, en dat die stoffen daarom specifieke actie vereisen,

J. overwegende dat de duurzaamheid op lange termijn van de Europese 
gezondheidsstelsels zwaar op de proef zal worden gesteld: allereerst de gevolgen van de 
vergrijzing voor de vraag naar arbeidskrachten en de uitgaven voor gezondheidszorg; 
daarnaast vergen nieuwe technologieën, hoewel zij aanzienlijke voordelen opleveren, 
goed opgeleid personeel en mogelijk hogere uitgaven,

K. overwegende dat de vergrijzende bevolking van de Unie een van de redenen is van de 
toename van kanker in de Unie,

L. overwegende dat het Verdrag van Lissabon bepaalt dat de Unie een met de lidstaten 
gedeelde bevoegdheid heeft inzake gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken op het 
gebied van de volksgezondheid, zoals de bescherming van de lichamelijke en 
geestelijke gezondheid, 

M. overwegende dat de sterftecijfers voor kanker in de nieuwe lidstaten hoger zijn dan in 
de EU-15,

N. overwegende dat volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie ten minste 
een derde van alle kankergevallen te voorkomen is en dat preventie de meest 
kostenefficiënte langetermijnstrategie voor de bestrijding van kanker is en dat kanker 
waarschijnlijk voorkomen kan worden door een andere omgang met of het vermijden 
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van belangrijke risicofactoren zoals roken, overgewicht, geringe consumptie van 
groente en fruit, gebrek aan lichaamsbeweging en alcoholgebruik, 

O. overwegende dat deskundigen al in 1987 de Europese code tegen kanker hebben 
ontwikkeld, een op feiten gebaseerd instrument voor de aanpak van kankerpreventie,

P. overwegende dat de verschillen in het vijfjarig overlevingspercentage van de meeste 
vormen van kanker in Europa onder andere veroorzaakt worden door alarmerende en 
onaanvaardbare verschillen in de kwaliteit van de behandelcentra voor kanker, in 
screeningprogramma’s, in richtsnoeren voor empirisch onderbouwde beste praktijken, 
in radiotherapiefaciliteiten, en in de toegang tot medicijnen tegen kanker,

Q. overwegende dat kanker kan worden teruggedrongen en bestreden door gebruik te 
maken van empirisch onderbouwde strategieën voor vroegtijdige opsporing en de 
behandeling van kankerpatiënten,

R. overwegende dat naar schatting 25 % van alle sterfgevallen ten gevolge van kanker in 
de Unie wordt veroorzaakt door roken, terwijl roken in heel de wereld tussen de 80 en 
90 % van de sterfgevallen aan longkanker veroorzaakt en meisjes steeds vaker gaan 
roken, hetgeen in de toekomst tot een toename van longkanker bij vrouwen kan leiden,

S. overwegende dat het aantal gevallen van leverkanker in de laatste 20 jaar meer dan 
verdubbeld is en er in 2006 in de EU-27 50 300 nieuwe gevallen van leverkanker waren 
en 45 771 personen aan deze ziekte overleden; overwegende dat, behalve aan 
overgewicht en aan alcoholconsumptie, 75 tot 85% van de gevallen van primaire 
leverkanker is toe te schrijven aan chronische infecties met het hepatitis B of C virus,

T. overwegende dat overtuigend is vastgesteld dat levensstijl, en met name 
voedingsgewoonten, van invloed zijn op de ontwikkeling van tumoren en dat om deze 
reden een gezond eetpatroon bijdraagt aan de overlevingskansen (in ieder geval bij 
sommige soorten tumoren) en de kwaliteit van leven van kankerpatiënten,

U. overwegende dat bepaalde vormen van kanker voorkomen kunnen worden en de 
gezondheid van mensen in het algemeen verbeterd kan worden door een gezondere 
leefwijze, en dat kanker genezen kan worden of de kans op genezing sterk kan worden 
vergroot, indien de ziekte in een vroeg stadium wordt opgespoord,

V. overwegende dat een goed opgezet, goed beheerd nationaal 
kankerbestrijdingsprogramma het aantal gevallen van kanker en de mortaliteit verlaagt, 
in sommige gevallen met meer dan 70 %, en het leven van kankerpatiënten verbetert, 
hoe beperkt de middelen van een land ook mogen zijn,

W. overwegende dat doeltreffende opsporingsprogramma's onder de volledige bevolking 
van een land - uitgevoerd volgens de Europese richtsnoeren, voor zover voorhanden - de 
kwaliteit en beschikbaarheid van opsporing, diagnose en behandeling van kanker voor 
de bevolking aanzienlijk verbeteren en daarmee ook de ziekte beter helpen beheersen,

X. overwegende dat nationale kankerregisters in alle lidstaten essentieel zijn om voor 
vergelijkbare gegevens over kanker te zorgen,
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Y. overwegende dat interinstitutionele samenwerking de effectiviteit van onze 
gezamenlijke inspanningen kan verhogen, 

Z. overwegende dat het specialisme medische oncologie niet in alle lidstaten wordt erkend 
en dat er voor voortgezette medische opleiding gezorgd moet worden,

AA. overwegende dat het vrije verkeer van personen en het vrije verkeer van werknemers in 
het gemeenschapsrecht zijn verankerd en dat de vrijheid van vestiging als beginsel ertoe 
bijdraagt dat gezondheidswerkers zich daar kunnen vestigen waar zij het meest nodig 
zijn, hetgeen een direct voordeel oplevert voor de patiënten en voorkomt dat er 
problemen ontstaan vanwege het feit dat patiënten over de grenzen behandeld moeten 
worden,

AB. overwegende dat de complexiteit van kanker om een betere communicatie vraagt tussen 
de grote aantallen en grote verscheidenheid aan gezondheidswerkers die bij de 
behandeling van kankerpatiënten betrokken zijn; overwegende dat psychosociale zorg 
de levenskwaliteit van kankerpatiënten kan verbeteren, 

AC. overwegende dat kankerpatiënten momenteel niet in dezelfde mate toegang hebben tot 
medische informatie en in elk stadium van hun ziekte dringende behoefte hebben aan 
meer informatie,

1. is verheugd over het voorstel van de Commissie om een Europees partnerschap voor 
kankerbestrijding voor de periode 2009-2013 tot stand te brengen om de lidstaten te 
helpen bij de aanpak van kanker door een kader te bieden voor het inventariseren en 
uitwisselen van informatie, capaciteit en deskundigheid op het gebied van 
kankerpreventie en -bestrijding, en door alle betrokken partijen uit de hele Europese 
Unie bij dit collectieve streven te betrekken;

2. benadrukt dat voor een goed en efficiënt partnerschap een nauwere samenwerking moet 
worden aangegaan met belanghebbenden, inclusief participatie van maatschappelijke 
organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties op Europees, nationaal, 
regionaal en lokaal niveau; 

3. verzoekt de Europese Commissie en de Europese Raad om met het Europees Parlement 
in een goed gecoördineerd interinstitutioneel partnerschap samen te werken in de strijd 
tegen kanker;

4. benadrukt dat met een integrale aanpak van kanker en met multidisciplinaire teams 
kankerpatiënten effectievere zorg kan worden geboden en dat geïntegreerde 
zorgverlening aan kankerpatiënten, waarbij rekening wordt gehouden met psychosociaal 
welzijn en psychosociale hulpverlening, een essentieel onderdeel van de zorg uitmaakt 
dat ook moet worden gestimuleerd; 

5. wijst erop dat overeenkomstig het Verdrag van Lissabon het Europees Parlement en de 
Raad volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch 
en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's stimuleringsmaatregelen kunnen 
aannemen die gericht zijn op de bescherming en de verbetering van de menselijke 
gezondheid;
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6. verzoekt de lidstaten zo spoedig mogelijk geïntegreerde plannen voor kankerbestrijding 
op te zetten, aangezien deze plannen van essentieel belang zijn voor de verwezenlijking 
van de ambitieuze langetermijndoelstelling van het Partnerschap het aantal sterfgevallen 
als gevolg van kanker in het jaar 2020 met 15 % terug te dringen;

7. benadrukt dat preventie, aangezien een derde van de gevallen van kanker te voorkomen 
is, de meest kostenefficiënte maatregel is en dringt erop aan systematisch en strategisch 
meer financiële middelen voor preventie uit te trekken;  benadrukt dat het in deze 
financieel instabiele tijden des te belangrijker is om de investeringen in gezondheid op 
peil te houden, in het bijzonder door middel van preventieve maatregelen;

8. benadrukt dat er in toenemende mate behoefte is aan aandacht voor de kwaliteit van 
leven van een groeiende groep chronische kankerpatiënten die niet genezen kunnen 
worden maar van wie de toestand wel gedurende een aantal jaren gestabiliseerd kan 
worden;

9. benadrukt dat maatregelen die bedoeld zijn ter vermindering van de verschillen tussen 
de aantallen kankergevallen in de verschillende landen zouden moeten bestaan uit het 
doelgericht stimuleren van een goede gezondheid, voorlichting en 
preventieprogramma's, alsmede uit het verzamelen van gegevens uit kankerregisters op 
bevolkingsniveau en vergelijkbare, volledige en juiste registratie van gegevens over 
kanker;

10. benadrukt dat niet alleen de bevordering van een goede gezondheid en de strijd tegen 
overgewicht en alcoholconsumptie, maar ook de preventie van en bestrijding van 
ziekten die kunnen leiden tot kanker, bijvoorbeeld primaire en secundaire preventie van 
virale hepatitis met indien nodig behandeling, door het partnerschap voor de 
kankerbestrijding en door toekomstige Europese initiatieven, zoals een herziene 
aanbeveling van de Raad over kankerscreening, moeten worden aangepakt;

11. benadrukt dat er geïntegreerd (fundamenteel en klinisch) onderzoek moet plaatsvinden 
dat zich richt op de rol van voeding bij het voorkomen van kanker en de strijd tegen 
ongezonde voeding die kanker kan veroorzaken, en dat er gevalideerde en algemeen 
aanvaarde richtsnoeren moeten worden opgesteld met voedingsadviezen voor 
kankerpatiënten;

12. benadrukt dat een herziening van de Europese code tegen kanker noodzakelijk is en dat 
deze code op grotere schaal en op krachtiger wijze in de EU-27 dient te worden 
bekendgemaakt en dat inspanningen daartoe in het bijzonder gericht moeten zijn op de 
nieuwe lidstaten die deel uitmaken van het Europees partnerschap voor 
kankerbestrijding;  

13. benadrukt dat kanker kan worden teruggedrongen en bestreden door gebruik te maken 
van empirisch onderbouwde strategieën voor vroegtijdige opsporing en behandeling van 
kankerpatiënten en dat een goede informatievoorziening daarbij van belang is om de 
voordelen van screening onder de aandacht te brengen van diegenen die er baat bij 
kunnen hebben;
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14. benadrukt dat er een dringende behoefte bestaat aan gezamenlijke kwaliteitsnormen 
voor de behandeling van kinderkanker die door de hele EU-27 worden ingevoerd en 
toegepast; 

15. verzoekt de Commissie in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek 
financiële middelen beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkeling van bloedtests 
(biomarker tests);

16. verzoekt om verhoging van de steun voor kankeronderzoek, waaronder onderzoek naar 
de gevolgen van schadelijke chemicaliën, milieuverontreinigende stoffen, voeding, 
leefwijze, genetische factoren en de wisselwerking tussen al deze factoren en dringt aan 
op verder onderzoek naar het verband tussen borstkanker en mogelijke risicofactoren 
zoals roken, alcoholgebruik en hormonen; 

17. roept de Commissie op om de lidstaten aan te sporen meer middelen te investeren in 
preventie; 

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten om binnen het raamwerk van het Europees 
partnerschap voor kankerbestrijding een Europees netwerk voor preventie op te zetten; 

19. benadrukt dat voor een optimale patiëntenzorg een multidisciplinaire aanpak nodig is en 
dat de rol van de oncoloog als aanspreekpunt voor de patiënt buitengewoon belangrijk is 
en dat scholing, duidelijke criteria en richtsnoeren nodig zijn om ervoor te zorgen dat de 
artsen die in het kader van een behandeling tegen kanker medicijnen toedienen optimaal 
gekwalificeerd zijn; 

20. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan voorlichtingscampagnes over 
kankerscreening, zowel gericht op het publiek als op personen werkzaam in de 
gezondheidszorg, te stimuleren, evenals de uitwisseling van beste praktijken op het 
gebied van preventieve of vroegtijdige opsporingstechnieken, zoals de 
kostenbesparende toepassing van HPV(humaan papilloma virus)-tests voor het opsporen 
van baarmoederhalskanker en HPV-vaccinatie om jonge vrouwen tegen 
baarmoederhalskanker te beschermen, en verzoekt het Europees partnerschap voor 
kankerbestrijding om te onderzoeken of de aanbeveling van de Raad over 
kankerscreening moet worden herzien naar aanleiding van bewijs inzake de effecten van 
screening op prostaatkanker bij mannen;

21. verzoekt de Commissie een handvest op te stellen inzake de bescherming van de rechten 
van kankerpatiënten en chronisch zieken op het werk, teneinde werkgevers te dwingen 
patiënten in staat te stellen tijdens hun behandeling te blijven werken en na hun 
behandeling weer op de arbeidsmarkt aan de slag te kunnen; 

22. merkt op dat de palliatieve zorg voor terminale kankerpatiënten in de lidstaten van 
verschillende kwaliteit is en zou kunnen verbeteren door een uitwisseling van goede 
praktijken en verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom palliatieve zorg aan te 
moedigen en te bevorderen en er richtsnoeren voor op te stellen;

23. benadrukt dat grotere inspanningen geleverd moeten worden op het gebied van 
programma's gericht op de psychosociale rehabilitatie en herintegratie op de 
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arbeidsmarkt van kankerpatiënten in de vorm van allerlei activiteiten gericht op 
informatieverstrekking, begeleiding, advisering over mogelijke veranderingen in 
leefstijl en gedrag, psychologische ondersteuning en welzijnsvraagstukken;

24. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat de communautaire wetgeving zowel de 
industrie als onderzoekers stimulansen biedt om zich bezig te houden met doorlopend 
onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe empirisch onderbouwde medicijnen 
en behandelingen voor de bestrijding en beheersing van kanker; 

25. verzoekt de Commissie te zorgen voor uitwisseling van beste praktijken op het gebied 
van behandeling en zorg door middel van netwerken van deskundigen uit de 
gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de burgers toegang hebben tot de best 
mogelijke behandelwijze; 

26. verzoekt de lidstaten en de Commissie initiatieven op te zetten en aan te moedigen voor 
de ondersteuning van personen die direct of indirect getroffen zijn door kanker, met 
name door het opzetten en het ontwikkelen in de hele EU van psychologische zorg en 
begeleiding voor personen die van kanker genezen zijn;

27. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan te waarborgen dat medicijnen tegen 
kanker in alle lidstaten op gelijke wijze beschikbaar zijn voor alle patiënten die ze nodig 
hebben;

28. verwacht van de lidstaten dat zij een beter voorlichtingsbeleid zullen opzetten over het 
belang van screening op borst-, baarmoederhals- en darmkanker, teneinde bij alle 
doelgroepen de acceptatie van en de deelname aan dergelijke screenings te verhogen en 
daarbij in het bijzonder aandacht te schenken aan deelname door minderheden en 
sociaaleconomisch achtergestelde groepen;

29. wijst erop dat het bij het partnerschap voor kankerbestrijding gaat om 
langetermijndoelstellingen en dringt er om die reden bij de Europese instellingen op aan 
in een volgende communautaire begroting voor volksgezondheid de duurzaamheid en 
levensvatbaarheid van het partnerschap voor kankerbestrijding voor tien jaar zeker te 
stellen;  verzoekt de Commissie toezicht te houden op de vorderingen die geboekt 
worden bij de uitvoering van de aanbevelingen van het Europees partnerschap; 

30. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Elk jaar wordt bij 3,2 miljoen Europeanen kanker vastgesteld

Zoals in de mededeling van de Commissie terecht wordt opgemerkt is kanker een van de 
grootste gezondheidsproblemen in Europa, maar ook wereldwijd. Helaas valt er in het tweede 
millennium een epidemische toename van kanker vast te stellen. Met meer dan 3 miljoen 
nieuwe gevallen van kanker en 1,7 miljoen sterfgevallen per jaar is kanker de op één na 
belangrijkste doodsoorzaak in Europa. Momenteel is het zo dat bij een op de drie personen 
binnen de EU op enig moment in hun leven kanker zal worden vastgesteld en deskundigen 
voorspellen dat het aantal kankergevallen vanwege de vergrijzing ernstig zal toenemen, tenzij 
er onmiddellijk actie wordt ondernomen om de kankerbestrijding te verbeteren. Dit was ook 
de achterliggende gedachte van de resolutie van het Europees Parlement over 
kankerbestrijding in de uitgebreide EU, de campagne van de EP-belangengroepering "MEPs 
against Cancer" en het initiatief van het Sloveense voorzitterschap dat de basis vormde voor 
de conclusies van de Raad inzake het terugdringen van het aantal gevallen van kanker.

Als reactie op deze initiatieven geniet de bestrijding van kanker nog steeds speciale prioriteit 
binnen de Europese Gemeenschap.  De Commissie doet een voorstel voor een Europees 
Partnerschap voor kankerbestrijding voor de periode 2009-2013, een nieuwe poging om 
alle belanghebbenden bij elkaar te brengen met het oog op de totstandbrenging van een 
vruchtbare samenwerking. Kanker is een sociaal en politiek probleem dat een gezamenlijke 
aanpak vereist op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. In het Verdrag van 
Lissabon wordt nauwkeurig vastgelegd dat de Unie de bevoegdheid heeft het optreden van de 
lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen. Eén van de gebieden waarvoor dat 
wat hun Europese dimensie betreft geldt is de bescherming en de verbetering van de 
volksgezondheid (artikel 6 VWEU). In tijden van financiële crisis biedt het Europees 
partnerschap goede mogelijkheden om de lidstaten aan te moedigen meer in preventie en een 
gezonde leefstijl te investeren. Om de activiteiten en het optreden van de lidstaten en andere 
betrokkenen op de verschillende beleidsgebieden beter te kunnen coördineren, is een nauwere 
samenwerking met werkgevers en werknemers noodzakelijk. Alleen door alle relevante 
partijen in de hele Europese Unie bij een gezamenlijke aanpak van kanker te betrekken, is het 
mogelijk de aantallen kankergevallen binnen Europa aanzienlijk naar beneden te brengen.

Op het gebied van de volksgezondheid is de strijd tegen kanker een van de beleidsgebieden 
waarop de Gemeenschap het langst actief is. Binnen het volksgezondheidsbeleid op Europees 
niveau zijn er op verschillende gebieden al veel resultaten geboekt met een directe en 
positieve invloed op de kankerpreventie en -bestrijding. Tijdens de vorige zittingsperiode 
heeft het Europees Parlement een buitengewoon grote inzet getoond. Het is ons gelukt het 
onderwerp kanker hoger op de politieke agenda van de Europese instellingen te krijgen. 

Helaas is er binnen Europa nog steeds sprake van onaanvaardbare verschillen op het gebied 
van kankerbestrijding. Om die reden hebben de EU en de lidstaten een aantal initiatieven 
gelanceerd, waaronder kankerscreeningprogramma's en nationale kankerbestrijdingsplannen. 
Een goed opgezet, goed beheerd nationaal kankerbestrijdingsprogramma verlaagt het aantal 
gevallen van kanker en verbetert de kwaliteit van leven van kankerpatiënten, hoe beperkt de 
middelen van een land ook mogen zijn. Daarom is het in het kader van het partnerschap van 
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het grootste belang alle regeringen in de EU ertoe op te roepen nationale 
kankerbestrijdingsplannen te ontwikkelen en uit te voeren en eventueel reeds bestaande 
plannen te verbeteren. Dergelijke plannen moeten van een brede aanpak getuigen - van 
preventie, screening en vroegtijdige opsporing tot kwalitatief hoogstaande diagnostiek, 
behandeling en zorg, alsmede psychosociale en palliatieve zorg, en moeten daarbij mede 
kankeronderzoek omvatten.

Het Europees partnerschap stelt dat een derde van de gevallen van kanker kan worden 
voorkomen en dat preventie de meest kostenefficiënte strategie is. Daartoe is echter 
langdurige en duurzame actie vereist.  Als Europa de ambitieuze doelstelling in de 
mededeling van de Commissie van 15 % minder nieuwe kankergevallen in 2020 wil 
verwezenlijken, moet het aantal kankergevallen, mede gezien de stijgende lijn ten gevolge 
van bevolkingsgroei en vergrijzing, sterk gaan dalen.  

Wij dringen er derhalve op aan systematisch en strategisch meer middelen te investeren in 
preventie, anders blijft het halen van deze doelstelling slechts een droom. Over twee
belangrijke empirisch onderbouwde instrumenten voor preventie is binnen de Europese Unie 
reeds overeenstemming bereikt: de Europese code voor kankerbestrijding, die een kader 
schept voor het stimuleren van een gezonde leefstijl bij het brede publiek en de
aanbevelingen van de Raad inzake de screening op borst-, baarmoederhals- en 
darmkanker. Deze instrumenten vormen een uitstekende basis voor een degelijke en 
samenhangende aanpak van preventie waarmee wellicht de kankergolf kan worden gekeerd. 
Wij bevelen aan deze bestaande instrumenten in het kader van het partnerschap krachtiger te 
stimuleren om grote delen van de samenleving te mobiliseren, waaronder de moeilijker te 
bereiken bevolkingsgroepen als minderheden en mensen met een achterstand. 

Wanneer de voordelen van kankerpreventie in praktijk moeten worden gebracht is het van 
belang te streven naar investeringen op lange termijn, omdat initiatieven op dit gebied 
gekenmerkt worden door het feit dat ze pas meetbare resultaten opleveren over een periode 
van minstens tien jaar. De bewijzen voor de voordelen van preventie moeten systematisch 
bijeen worden gebracht, om te voorkomen dat het een moeizaam gevecht blijft om nationale 
overheden over te halen te investeren in preventie.

In dit verband is een van de zwakke punten van het voorstel van de Commissie dat in de 
mededeling doelstellingen voor een periode van 10 jaar worden geformuleerd, terwijl de 
financiële steun van de EU-begroting alleen voor de korte termijn wordt vastgesteld. We 
stellen voor om in het derde jaar waarin het Partnerschap loopt aan de commissie ENVI van 
het Europees Parlement een verslag voor te leggen waarin de acties worden geëvalueerd die 
zijn ondernomen om verdere begrotingssteun van onze instelling te mobiliseren.


