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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a Comunicação da Comissão “Acção Contra o Cancro: Parceria Europeia”
(2009/2103(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão “Acção Contra o Cancro: Parceria 
Europeia” (COM(2009)0291),

– Tendo em conta a Decisão n.º 1350/2007/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Outubro de 2007, que cria um segundo Programa de Acção Comunitária no 
domínio da Saúde (2008-2013)1,

– Tendo em conta a sua Resolução de 9 de Outubro de 2008 intitulada “Juntos para a 
saúde: uma abordagem estratégica para a UE (2008-2013)”2,

– Tendo em conta a Decisão n.º 1982/2006/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
18 de Dezembro de 2006, relativa ao Sétimo Programa-Quadro da Comunidade 
Europeia de actividades em matéria de investigação, desenvolvimento tecnológico e 
demonstração (2007 a 2013)3,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho sobre a redução dos encargos com o cancro 
na Europa, adoptadas em 10 de Junho de 20084,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho n.º 2003/878/CE, de 2 de Dezembro de 
2003, sobre o rastreio do cancro5,

– Tendo em conta a sua Declaração de 11 de Outubro de 2007 sobre a necessidade de uma 
estratégia abrangente de controlo do cancro6,

– Tendo em conta a sua Resolução de 10 de Abril de 2008 sobre a luta contra o cancro na 
União Europeia alargada7,

– Tendo em conta a sua Resolução de 25 de Outubro de 2006 sobre o cancro da mama na 
União Europeia alargada8,

– Tendo em conta a sua Resolução de 5 de Junho de 2003 sobre o cancro da mama na 
União Europeia9,

                                               
1 JO L 301 de 20.11.2007, p. 3.
2 Textos aprovados, P6_TA(2008)0477.
3 JO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
4 Conselho da União Europeia, Conclusões do Conselho sobre a redução dos encargos com o cancro, 2876.ª 
reunião do Conselho “Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores”, Luxemburgo, 10 de Junho de 2008.
5 JO L 327 de 16.12.2003, p. 34.
6 JO C 227 E de 4.9.2008, p. 160.
7 JO C 247 E de 15.10.2009, p. 11.
8 JO C 313 E de 20.12.2006, p.273.
9 JO C 68 E de 18.3.2004, p. 611.
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– Tendo em conta a Decisão n.º 646/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 
de Março de 1996, que adopta um plano de acção de luta contra o cancro, no âmbito da 
acção no domínio da saúde pública (1996-2000)1,

– Tendo em conta a Decisão n.º 2004/513/CE do Conselho, de 2 de Junho de 2004, 
relativa à celebração da Convenção-Quadro da Organização Mundial de Saúde para a 
Luta Antitabaco2,

– Tendo em conta o Código Europeu de Luta contra o Cancro: terceira versão,

– Tendo em conta o relatório sobre o cancro no mundo (“World Cancer Report”), 
publicado em 2008 pelo Centro Internacional de Investigação do Cancro (CIIC),

– Tendo em conta a Declaração do Parlamento Europeu sobre a hepatite C3,

– Tendo em conta a actividade e as conclusões do grupo de interesse pluripartidário
“Eurodeputados contra o cancro” (“MEPS Against Cancer – MAC”),

– Tendo em conta o artigo 184.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 35.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia4,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar  e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros (A7-0000/2010),

A. Considerando que o cancro cresce de forma epidémica a nível mundial apesar do 
progresso da medicina,

B. Considerando que o cancro foi a segunda causa de morte mais comum em 2006, tendo 
sido responsável por duas em cada dez mortes nas mulheres e por três em cada dez 
mortes nos homens, o que corresponde a, aproximadamente, 3,2 milhões de cidadãos 
europeus a quem é diagnosticado cancro todos os anos,

C. Considerando que, de acordo com estimativas do Centro Internacional de Investigação 
do Cancro (CIIC), um em cada três europeus é confrontado com um diagnóstico de 
cancro ao longo da vida e um em cada quatro europeus morre dessa doença,

D. Considerando que as previsões sugerem que, em 2010, 3 milhões de europeus contrairão
cancro e se prevê que quase dois milhões morram devido ao cancro; que as previsões 
para 2020 sugerem que 3,4 milhões de europeus contrairão cancro e que mais de 2,1 
milhões morrerão em resultado da doença,

                                               
1 JO L 95 de 16.4.1996, p. 9.
2 JO L 213 de 15.6.2004, p. 8.
3 JO C 27 E de 31.1.2008, p. 247.
4 JO C 364 de 18.12.2000, p. 1.
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E. Considerando que a luta contra o cancro deve ser encarada como uma parte essencial da 
estratégia para a saúde,

F. Considerando que o cancro infantil, a principal causa de morte das crianças, pode ser 
tratado com sucesso, de tal modo que se pode atingir uma taxa de sobrevivência de 
80%,

G. Considerando que uma prevenção eficaz pode contribuir significativamente para a 
melhoria da saúde e que há previsões segundo as quais, alargando o rastreio do cancro 
do colo do útero a 100% da população, se obterá uma redução estimada de mais de 94% 
dos anos de vida perdidos e que, por cada 152 testes de Papanicolau realizados, poderá 
ser ganho um ano de vida,

H. Considerando que o cancro é causado por muitos factores em diferentes fases da vida, 
pelo que se impõe adoptar um novo paradigma de prevenção do cancro que tenha em 
conta, em pé de igualdade, os factores genéticos, o estilo de vida e os factores ligados ao 
ambiente e à vida profissional de uma forma que reflicta os efeitos reais da conjugação 
de diferentes factores, e não se centre em causas isoladas,

I. Considerando que as substâncias químicas desreguladoras do sistema endócrino podem 
desempenhar um papel importante na formação do cancro, como, por exemplo, no caso 
do cancro da mama ou do cancro do testículo, exigindo, por conseguinte, uma acção 
específica,

J. Considerando que os sistemas de saúde na Europa enfrentam enormes desafios à sua 
sustentabilidade a longo prazo: o mais relevante é o impacto que o envelhecimento da 
população irá ter nos requisitos de mão-de-obra e nas despesas gerais de saúde; além 
disso, as novas tecnologias, apesar de gerarem benefícios significativos, requerem 
pessoal com formação adequada e, possivelmente, despesas acrescidas,

K. Considerando que o envelhecimento da população na UE é um dos motivos para o 
aumento dos encargos com o cancro em toda a União,

L. Considerando que, no Tratado de Lisboa, a competência partilhada entre a União 
Europeia e os Estados-Membros se aplica a problemas comuns de segurança em matéria 
de saúde pública, como a protecção da saúde física e mental,

M. Considerando que as taxas da mortalidade por cancro nos novos Estados-Membros são 
mais elevadas do que na UE-15,

N. Considerando que, segundo a OMS, pelo menos um terço de todos os casos de cancro 
são evitáveis, sendo a prevenção a estratégia economicamente mais rentável a longo 
prazo para o controlo desta doença, e que se estima que o cancro possa ser evitado se se 
alterarem ou evitarem os principais factores de risco, como o tabagismo, o excesso de 
peso, o escasso consumo de frutas e legumes, a inactividade e o consumo de álcool,

O. Considerando que, já em 1987, peritos desenvolveram o Código Europeu de Luta contra 
o Cancro como um instrumento com base cientifica para abordar a prevenção,
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P. Considerando que as diferenças chocantes e inaceitáveis na qualidade das instalações de 
tratamento de cancro, nos programas de rastreio, nas boas práticas com base científica, 
nos serviços de radioterapia e no acesso aos novos medicamentos contra o cancro 
explicam as grandes discrepâncias no cumprimento do objectivo da taxa de 
sobrevivência de cinco anos para a maioria dos cancros na Europa,

Q. Considerando que é possível reduzir e controlar o cancro, se se aplicarem estratégias 
comprovadamente eficazes de diagnóstico e tratamento precoces dos doentes
oncológicos,

R. Considerando que se calcula que 25% dos casos de morte por cancro na União podem 
ser imputados ao tabagismo; que o tabaco causa entre 80% e 90% das mortes por cancro 
do pulmão no mundo inteiro; que o consumo de tabaco por jovens do sexo feminino 
regista um crescimento, criando o risco de um futuro aumento do cancro do pulmão nas 
mulheres;

S. Considerando que, nos últimos 20 anos, a incidência do cancro do fígado mais do que 
duplicou e que, em 2006, se registaram 50 300 novos casos de cancro na UE-27 e 
45 771 pessoas morreram em resultado da doença; que, além do excesso de peso e do 
consumo de álcool, 75% a 85% dos casos de cancro primário do fígado podem ser 
imputados a infecções persistentes com hepatite viral (B ou C),

T. Considerando que está amplamente demonstrado que o estilo de vida, particularmente 
os hábitos alimentares, influenciam o desenvolvimento de tumores e que, 
consequentemente, a manutenção de uma boa situação nutricional contribui para a 
sobrevivência (pelo menos no que respeita a alguns tipos de tumores) e para a qualidade 
de vida dos doentes com cancro,

U. Considerando que certos cancros podem ser evitados e a saúde, em geral, pode ser 
melhorada mediante a adopção de estilos de vida mais saudáveis e que os cancros 
podem ser curados, ou as perspectivas de cura consideravelmente aumentadas se forem 
detectados na fase inicial,

V. Considerando que um programa nacional bem concebido e bem gerido de controlo do 
cancro faz baixar a incidência da doença e a mortalidade – mais de 70% em alguns 
casos – e melhora a vida dos doentes de cancro, independentemente dos 
condicionalismos orçamentais que um país possa enfrentar,

W. Considerando que a aplicação a nível nacional de programas de rastreio eficazes e para 
toda a população – e conformes com orientações europeias, caso estas já existam –
melhora de forma significativa a qualidade dos serviços de rastreio, diagnóstico e 
tratamento do cancro e o acesso da população aos mesmos, pelo que também aumenta o 
controlo do cancro,

X. Considerando que os registos oncológicos nacionais de todos os Estados-Membros são 
indispensáveis para fornecer dados comparáveis sobre o cancro,

Y. Considerando que a cooperação interinstitucional pode reforçar a eficácia dos nossos 
esforços conjuntos,
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Z. Considerando que a oncologia não é reconhecida em todos os Estados-Membros como 
uma especialidade e que há que assegurar uma formação médica contínua,

AA. Considerando que a livre circulação de pessoas e a livre circulação de trabalhadores 
estão consagradas na legislação comunitária e que, em princípio, a liberdade de 
estabelecimento contribui para assegurar que os profissionais de saúde se desloquem
para onde são mais necessários, beneficiando directamente os doentes e evitando as 
numerosas dificuldades inerentes à passagem de doentes nas fronteiras,

AB. Considerando que a complexidade do cancro exige uma melhor comunicação entre o 
vasto leque de profissionais da saúde envolvidos no tratamento do doente e que a 
prestação de cuidados psicossociais aos doentes de cancro pode melhorar a sua 
qualidade de vida,

AC. Considerando que os doentes de cancro têm actualmente um acesso desigual à 
informação médica e que é urgente que disponham de mais informações em cada fase 
da sua doença,

1. Congratula-se com a proposta da Comissão de criar uma Parceria Europeia de Acção 
contra o Cancro para o período 2009-2013, com o intuito de apoiar os esforços dos 
Estados-Membros tendentes a combater o cancro, estabelecendo um quadro para a 
identificação e partilha de informação, capacidades e conhecimentos especializados em 
matéria de prevenção e controlo do cancro e associando as partes interessadas de toda a 
União Europeia num esforço colectivo;

2. Salienta que cumpre promover uma cooperação mais estreita com as partes interessadas, 
com a participação da sociedade civil e de organizações de empregadores e de 
trabalhadores a nível nacional, regional e local para criar uma parceria positiva e eficaz; 

3. Exorta a Comissão Europeia e o Conselho Europeu a cooperarem com o Parlamento 
Europeu numa parceria interinstitucional bem coordenada de modo a reduzir os 
encargos com o cancro;

4. Realça que uma abordagem global do cancro e o recurso a equipas multidisciplinares 
podem proporcionar cuidados de saúde de melhor qualidade aos pacientes com cancro e 
que os cuidados oncológicos integrados que tomem em devida conta o bem-estar 
psicossocial do paciente e o apoio a prestar nesse contexto são uma parte integrante dos 
cuidados de saúde, devendo também ser incentivados;

5. Assinala que, de acordo com o Tratado de Lisboa, o Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário e após consulta ao Comité 
Económico e Social e ao Comité das Regiões, também podem adoptar medidas de 
incentivo destinadas a proteger e melhorar a saúde humana;

6. Exorta os Estados-Membros a criarem planos integrados de combate ao cancro o mais 
rapidamente possível, por serem decisivos para alcançar o ambicioso objectivo a longo 
prazo da Parceria, que consiste na redução da incidência do cancro em 15% até 2020;
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7. Sublinha que a prevenção é a resposta economicamente mais rentável, já que um terço 
dos cancros é evitável, e insta a que sejam investidos mais recursos, de forma 
sistemática e estratégica, na prevenção; sublinha que, em tempos de instabilidade 
financeira, como os que actualmente atravessamos, é ainda mais importante efectuar 
investimentos na saúde, designadamente através de acções preventivas;

8. Salienta que há uma necessidade cada vez maior de colocar a tónica na qualidade de 
vida do número crescente de doentes crónicos cuja doença não tem cura, mas pode ser 
estabilizada durante alguns anos;

9. Realça que as acções destinadas a reduzir as desigualdades em matéria de encargos com 
as doenças oncológicas devem incluir uma promoção específica da saúde, a 
consciencialização pública e programas de prevenção, bem como a recolha de dados em 
registos da incidência do cancro na população e de dados comparáveis, completos e 
exactos sobre o cancro;

10. Insta a que, para além da promoção da saúde e da luta contra o excesso de peso e o 
consumo de álcool, a prevenção e o controlo de doenças que possam degenerar em 
cancro, por exemplo, a prevenção primária e secundária da hepatite viral e o seu 
tratamento, sempre que necessário, sejam abordados pela Parceria contra o Cancro e em 
futuras iniciativas da UE, como uma revisão da recomendação do Conselho sobre o 
rastreio do cancro;

11. Sublinha que deve ser desenvolvida investigação integrada (básica e clínica) sobre o 
recurso à nutrição para prevenir o cancro e tratar a malnutrição associada ao cancro, 
bem como orientações validadas e de aceitação geral sobre o apoio nutricional aos 
doentes oncológicos;

12. Salienta que o Código Europeu de Luta contra o Cancro tem de ser revisto e promovido 
de modo mais amplo e enérgico na UE-27 e que devem ser dedicados esforços 
adicionais aos novos Estados-Membros no quadro da Parceria Europeia de Acção contra 
o Cancro; 

13. Realça que é possível reduzir a incidência e controlar o cancro, se se aplicarem 
estratégias comprovadamente eficazes de diagnóstico e tratamento precoces dos
doentes; frisa que tal inclui informação adequada para sensibilizar para os benefícios do 
rastreio quem dele pode beneficiar;

14. Sublinha a necessidade urgente de partilhar e aplicar normas de qualidade consensuais 
em matéria de tratamento do cancro em crianças na UE-27; 

15. Exorta a Comissão a disponibilizar fundos para o desenvolvimento complementar de 
análises ao sangue (testes de biomarcadores) no âmbito do Sétimo Programa-Quadro de 
Investigação;

16. Insta a que seja intensificado o apoio à investigação sobre prevenção do cancro, 
incluindo estudos sobre os efeitos provocados por substâncias químicas perigosas e 
poluentes ambientais, pela nutrição, pelo estilo de vida, por factores genéticos e pela 
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interacção de todos estes elementos, e apela a que sejam investigadas as ligações entre o 
cancro da mama e potenciais factores de risco como o tabaco, o álcool e as hormonas;

17. Exorta a Comissão a incentivar os Estados-Membros a investirem um maior volume de
recursos na prevenção;

18. Insta a Comissão e os Estados-Membros a criarem uma rede europeia de prevenção no 
âmbito da Parceria Europeia de Acção contra o Cancro; 

19. Sublinha que a optimização do tratamento dos doentes exige uma abordagem 
multidisciplinar, que o papel do médico oncologista como interlocutor do doente é 
central e que é, ainda, necessário desenvolver a educação, critérios claros e orientações 
para assegurar a melhor qualificação possível dos médicos que utilizam medicamentos 
oncológicos; 

20. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a promoverem campanhas de informação 
sobre o rastreio do cancro junto do grande público e de todos os profissionais da saúde, 
bem como o intercâmbio das melhores práticas na utilização de medidas preventivas ou 
de detecção precoce, como a integração rentável de testes adequados do vírus do 
papiloma humano (HPV) e a vacina contra o HPV, que protege as jovens contra o 
cancro do colo do útero, solicitando à Parceria Europeia de Acção contra o Cancro que 
estude a necessidade de actualizar a recomendação do Conselho relativa ao rastreio do 
cancro, de modo a ter em consideração os dados disponíveis para um rastreio eficaz do 
cancro da próstata nos homens;

21. Insta a Comissão a elaborar uma carta para a protecção dos direitos dos doentes 
oncológicos e dos doentes crónicos no local de trabalho, a fim de exigir às empresas que 
possibilitem aos doentes a prossecução da sua actividade profissional durante o seu 
tratamento e o regresso ao mercado de trabalho após a respectiva conclusão;

22. Observa que a qualidade dos cuidados paliativos ministrados aos doentes com cancro 
em fase terminal também varia consoante os Estados-Membros, podendo, por isso,
beneficiar do intercâmbio de boas práticas, e insta, por conseguinte, os 
Estados-Membros a incentivarem e a promoverem cuidados paliativos, definindo 
orientações para a sua utilização;

23. Salienta que devem ser envidados mais esforços a favor de programas de reabilitação 
psicossocial e profissional para os doentes oncológicos que incluam um amplo leque de 
actividades em matéria de informação, acompanhamento, aconselhamento sobre 
possíveis alterações no estilo de vida e no comportamento, apoio psicológico e questões 
de segurança social;

24. Convida a Comissão a velar por que a legislação comunitária contenha incentivos para 
as empresas e também para os investigadores, a fim de assegurar o prosseguimento da 
investigação em curso no intuito de desenvolver novos medicamentos e tratamentos 
comprovadamente eficazes que permitam combater e controlar o cancro; 
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25. Exorta a Comissão a assegurar, através das redes de profissionais da saúde, a difusão 
das melhores práticas de tratamento e de prestação de cuidados a fim de que os cidadãos 
tenham acesso ao melhor tratamento disponível; 

26. Solicita aos Estados-Membros e à Comissão que elaborem e reforcem iniciativas 
destinadas a prestar apoio às pessoas directa ou indirectamente afectadas por cancro, em 
especial através da criação e do desenvolvimento de cuidados e de apoio psicológicos 
para essas pessoas em toda a União Europeia;

27. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que velem por que a oferta dos 
medicamentos contra o cancro seja uniforme para todos os doentes que deles necessitem
em todos os Estados-Membros;

28. Espera que os Estados-Membros adoptem melhoras políticas de informação sobre a 
importância do rastreio dos cancros da mama, do colo do útero e do cólon, com vista a 
aumentar os níveis de aceitação e de participação em todos os grupos populacionais 
visados, dedicando particular atenção à inclusão de minorias e grupos socioeconómicos 
desfavorecidos;

29. Assinala que os objectivos fixados pela Parceria contra o Cancro são de longo prazo e 
insta, por conseguinte, as instituições europeias a apoiarem a sustentabilidade e a 
viabilidade a 10 anos da Parceria contra o Cancro num futuro orçamento comunitário 
destinado à saúde; exorta a Comissão a acompanhar a evolução do cumprimento das 
recomendações emitidas pela Parceria Europeia; 

30. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

É anualmente diagnosticado cancro a 3,2 milhões de europeus 
Como refere, e bem, a Comunicação da Comissão, o cancro é um dos maiores desafios em 
matéria de saúde que enfrentamos na Europa e, na verdade, a nível mundial. Infelizmente, o 
cancro continua a aumentar de forma epidémica no segundo milénio. Actualmente, com mais 
de 3 milhões de novos casos e 1,7 milhões de mortes todos os anos, o cancro representa a 
segunda causa de morte e de morbilidade mais importante na Europa. Neste momento, a uma 
em cada três pessoas na UE será diagnosticado cancro durante a sua vida, e os peritos 
estimam que os encargos com o cancro aumentarão consideravelmente devido ao 
envelhecimento da população, a menos que sejam tomadas medidas urgentes para melhorar o 
controlo do cancro. Esta foi também a fundamentação que esteve na base da Resolução do 
Parlamento Europeu sobre a sobre a luta contra o cancro na UE alargada, da campanha do 
grupo de interesse parlamentar Eurodeputados contra o cancro (MEPS Against Cancer) e da 
iniciativa da Presidência eslovena da UE que resultou na adopção das conclusões do Conselho 
sobre a redução dos encargos com o cancro.

Face a estas iniciativas, o cancro continua a ser uma prioridade especial da Comunidade 
Europeia. A Comissão Europeia propõe uma Parceria Europeia de Acção contra o Cancro 
para o período 2009-2013, que consiste numa nova tentativa de congregar todas as partes 
interessadas e levá-las a trabalhar em conjunto num espírito de parceria frutuoso. O cancro é 
um problema social e político e, consequentemente, requer acções conjuntas a nível europeu, 
nacional, regional e local. O Tratado de Lisboa estipula precisamente que a União dispõe de 
competência para desenvolver acções destinadas a apoiar, a coordenar ou a completar a acção 
dos Estados-Membros. Um dos domínios dessas acções, na sua finalidade europeia, é a 
protecção e melhoria da saúde humana (artigo 2.º-E). Em período de crise financeira, a 
Parceira Europeia dispõe de uma grande oportunidade para incentivar os Estados-Membros a
investirem mais na prevenção e num estilo de vida saudável. A fim de coordenar mais 
eficazmente actividades e acções desenvolvidas em diferentes domínios de intervenção das 
políticas pelos Estados-Membros e por outras partes interessadas, temos de cooperar de modo 
coerente e próximo com empregadores e trabalhadores. É essencial levarmos as partes 
interessadas de toda a União Europeia a empenharem-se num esforço colectivo para enfrentar 
o cancro, a fim de reduzirmos significativamente os encargos que esta doença comporta na 
Europa.

O cancro é um dos mais antigos domínios de acção comunitária em matéria de saúde pública. 
Realizaram-se já progressos consideráveis na política de saúde a nível da UE, em vários 
domínios, que têm um impacto directo e positivo na prevenção e no controlo do cancro. No 
seu anterior mandato, o Parlamento Europeu foi muito activo nesta área. Conseguimos que a 
questão referente ao cancro se tornasse numa prioridade da agenda política das instituições 
europeias. 

Contudo, a Europa ainda se caracteriza por desigualdades inaceitáveis no que respeita ao 
controlo do cancro. Por este motivo, a UE, tal como os Estados-Membros, lançou vários 
projectos, incluindo programas de rastreio do cancro e planos nacionais de combate ao cancro. 
Um programa nacional de controlo do cancro bem concebido e bem gerido reduz a incidência 
do problema e melhora a qualidade de vida dos doentes com cancro, independentemente dos 
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condicionalismos orçamentais que um país possa enfrentar. Por conseguinte, uma das acções
mais importantes da Parceria deve consistir em instar todos os governos da UE a criarem, a 
aplicarem e, caso já existam, a melhorarem os planos nacionais de combate ao cancro. Esses 
planos devem lutar contra a doença em todas as frentes – desde a prevenção, o rastreio e a 
detecção precoce ao diagnóstico e tratamento de elevada qualidade e aos cuidados 
psicossociais e paliativos, passando pela investigação sobre o cancro.

A Parceria Europeia afirma que um terço dos cancros é evitável e que a prevenção é a 
resposta mais rentável. Todavia, esta estratégia exige um investimento sustentável e a longo 
prazo em acções concretas. Para que a Europa cumpra o objectivo ambicioso definido na 
Comunicação da Comissão, designadamente reduzir em 15% os novos casos de cancro até 
2020, e tendo em conta a actual tendência ascendente provocada pelo aumento e pelo 
envelhecimento da população, as taxas de incidência terão de descer. 

Instamos, pois, a que sejam investidos recursos de forma sistemática e estratégica na 
prevenção, caso contrário este objectivo pode continuar a ser um sonho. A União Europeia já 
chegou a acordo sobre dois importantes instrumentos de prevenção comprovadamente 
eficazes: o Código Europeu contra o Cancro, que define um quadro para incentivar a 
população, em geral, à prática de estilos de vida mais saudáveis, e as recomendações do 
Conselho sobre o rastreio dos cancros da mama, do colo do útero e do cólon. Estes 
documentos constituem uma excelente base para investir num esforço robusto de prevenção 
que ajude a conter o fenómeno do cancro. A nossa recomendação é que estes instrumentos já 
disponíveis sejam promovidos de forma mais enérgica ao abrigo da Parceria, a fim de 
mobilizar amplos sectores do público em geral, incluindo os meios mais difíceis de alcançar, 
como os grupos minoritários e desfavorecidos. 

Um dos desafios que se colocam à defesa da prevenção é o facto de ser necessário 
empenharmo-nos em investir no futuro, já que qualquer iniciativa de prevenção exige, pela 
sua própria natureza, um período de 10 anos para gerar resultados mensuráveis. Temos de 
recolher sistematicamente provas que sustentem a prevenção, caso contrário continuaremos a 
travar uma luta difícil para convencer os governos nacionais a investirem na prevenção.

A este respeito, um dos pontos fracos da proposta da Comissão reporta-se ao facto de a 
Comunicação definir objectivos para um período de 10 anos quando o apoio financeiro 
prestado através do orçamento comunitário é organizado numa perspectiva de curto prazo. 
Sugerimos que seja apresentado um relatório à Comissão ENVI do Parlamento Europeu, no 
terceiro ano de actividade da Parceira, que reveja as acções empreendidas e procure obter 
apoio orçamental complementar da nossa Instituição.


