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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat 
european
(2009/2103(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un 
parteneriat european (COM(2009)0291),

– având în vedere Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2007 de instituire a unui Al doilea program de acțiune comunitară în 
domeniul sănătății (2008-2013)1,

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 intitulată „Împreună pentru sănătate:
o abordare strategică pentru UE 2008-2013”2

– având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene 
pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)3,

– având în vedere concluziile Consiliului 10 iunie 2008 privind reducerea implicațiilor 
cancerului în Europa 4,

– având în vedere Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului din 2 decembrie 2003 
privind screeningul pentru cancer5,

– având în vedere Declarația sa din 11 octombrie 2007 privind necesitatea unei strategii 
cuprinzătoare de control al cancerului6,

– având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind combaterea cancerului în 
Uniunea Europeană extinsă7,

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2006 privind cancerul la sân în Uniunea 
Europeană extinsă8,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iunie 2003 privind cancerul la sân în Uniunea 
Europeană1,

                                               
1 JO L 301, 20.11.2007, p. 3.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0477.
3 JO L 412, 30.12.2006, p. 1.
4 Consiliul Uniunii Europene, concluzii ale Consiliului intitulate „Reducerea implicațiilor cancerului”, a 2876-a 
sesiune a Consiliului „Ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori”, Luxemburg, 10 iunie 
2008.
5 JO L 327, 16.12.2003, p. 34.
6 JO C 227 E, 4.9.2008, p. 160.
7 JO C 247 E, 15.10.2009, p. 11.
8 JO C 313 E, 20.12.2006, p. 273.
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– având în vedere Decizia nr. 646/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 
martie 1996 de adoptare a unui plan de acțiune de combatere a cancerului în cadrul de 
acțiune din domeniul sănătății publice (1996-2000)2,

– având în vedere Decizia nr. 2004/513/CE a Consiliului din 2 iunie 2004 privind 
încheierea Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul 
tutunului3,

– având în vedere Codul european împotriva cancerului: a treia versiune,

– având în vedere Raportul mondial 2008 privind cancerul („World Cancer Report 2008”) 
al Agenției internaționale de cercetare în domeniul cancerului (IARC),

– având în vedere declarația Parlamentului European privind hepatita C4,

– având în vedere activitatea și concluziile al grupului de interese multipartit MEPs  
Against Cancer (Deputații europeni împotriva cancerului),

– având în vedere articolul 184 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

– având în vedere articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene5,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru drepturile 
femeii și egalitatea de gen (A7-0000/2010),

A. întrucât, în ciuda progreselor medicale, frecvența cancerului crește epidemic peste tot în 
lume;

B. întrucât în 2006, cancerul constituia a doua cauză cea mai frecventă de deces, fiind 
răspunzător de două decese din zece în rândul femeilor și de trei decese din zece în 
rândul bărbaților, ceea ce reprezintă aproximativ 3,2 milioane de cetățeni ai Uniunii 
Europene diagnosticați cu cancer în fiecare an;

C. întrucât, conform estimărilor Agenției internaționale de cercetare în domeniul 
cancerului (IARC), un european din trei este diagnosticat cu cancer în timpul vieții, iar 
unul din patru moare din cauza acestei boli;

D. întrucât, potrivit estimărilor, în 2010, trei milioane de europeni vor fi afectați de cancer 
și aproape două milioane vor deceda din cauza acestei boli, în timp ce pentru anul 2020, 
se estimează un număr de 3,4 milioane de europeni bolnavi de cancer și peste 2,1 
milioane de decese cauzate de această boală;

                                                                                                                                                  
1 JO C 68 E, 18.3.2004, p. 611.
2 JO L 95, 16.4.1996, p. 9.
3 JO L 213, 15.6.2004, p. 8.
4 JO C 27 E, 31.1.2008, p. 247.
5 JO C 364, 18.12.2000, p. 1.
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E. întrucât combaterea cancerului ar trebui considerată o componentă esențială a strategiei 
de sănătate;

F. întrucât cancerul în copilărie, principala cauză de deces în rândul tinerilor, poate fi tratat 
cu succes pentru a se atinge o rată de supraviețuire de 80%;

G. întrucât prevenirea efectivă poate contribui în măsură importantă la îmbunătățirea 
sănătății și întrucât, conform previziunilor, prin supunerea totalității populației vizate la 
examenul de depistare a cancerului de col uterin s-ar putea reduce cu peste 94% 
numărul de ani de viață pierduți și, pentru fiecare 152 de teste Papanicolau realizate, s-
ar putea câștiga un an de viață;

H. întrucât cancerul este cauzat de diverși factori în multiple stadii, impunând, prin urmare, 
elaborarea unui nou model de prevenire a cancerului, care să ia în considerare, în egală 
măsură, factorii genetici, cei legați de modul de viață, de profesiunea exercitată și cei de 
mediu, astfel încât să se țină seama de efectele concrete rezultate din combinarea 
diferiților factori, în loc să se acorde atenție cauzelor izolate;

I. întrucât substanțele chimice cu efecte endocrine nocive pot juca un rol important în 
apariția cancerului, cum ar fi cancerul la sân sau cancerul testicular, necesitând astfel 
măsuri specifice;

J. întrucât sistemele de sănătate din Europa sunt confruntate cu dificultăți majore care 
periclitează capacitatea acestora de a-și continua activitatea pe termen lung: printre 
acestea, se remarcă în primul rând impactul pe care populația îmbătrânită îl va avea 
asupra cererii de forță de muncă sau asupra cheltuielilor generale legate de sănătate, la 
care se adaugă noile tehnologii care, în ciuda utilității lor incontestabile, cer personal 
bine format și eventuale creșteri de cheltuieli; 

K. întrucât îmbătrânirea populației în UE este unul din motivele care conduc la creșterea 
costurilor legate de cancer pe întreg teritoriul UE;

L. întrucât, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană și statele 
membre au competențe comune în ceea ce privește aspectele legate de securitate în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția sănătății fizice și mentale;

M. întrucât rata mortalității la persoanele bolnave de cancer este mai mare în noile state 
membre decât în UE-15;

N. întrucât OMS estimează că cel puțin o treime din toate cazurile de cancer ar putea fi 
prevenite și că prevenirea reprezintă strategia cea mai rentabilă pe termen lung pentru 
controlul cancerului și întrucât s-a estimat că este posibilă prevenirea cancerului prin 
modificarea sau evitarea factorilor de risc esențiali, cum sunt fumatul, obezitatea, 
consumul redus de fructe și legume, lipsa de activitate fizică și consumul de alcool;

O. întrucât, deja în 1987, s-a elaborat la nivel de experți Codul european împotriva 
cancerului, ca un instrument bazat pe rezultate științifice, destinat acțiunilor de 
prevenire;
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P. întrucât diferențele surprinzătoare și inacceptabile la nivelul calității serviciilor oferite 
de centrele pentru tratarea cancerului, al programelor de depistare, al orientărilor privind 
cele mai bune practici bazate pe rezultate științifice, al centrelor de radioterapie și al 
accesului la medicamente împotriva cancerului explică diferențele mari  în ceea ce 
privește atingerea ratei de supraviețuire de cinci ani, în majoritatea formelor de cancer 
existente pe teritoriul Europei;

Q. întrucât cancerul poate fi redus și combătut prin aplicarea unor strategii, bazate pe 
dovezi științifice, de detectare timpurie și de tratare a pacienților afectați;

R. întrucât se estimează că 25% din totalul deceselor provocate de cancer în Uniunea 
Europeană pot fi puse pe seama fumatului; întrucât fumatul cauzează între 80% și 90% 
dintre cazurile mortale de cancer pulmonar în lumea întreagă și întrucât un număr tot 
mai mare de tinere fete fumează, ceea ce creează riscul unei creșteri a frecvenței 
cancerului pulmonar în rândul femeilor;

S. întrucât, în ultimii 20, de ani numărul cazurilor de cancer la ficat a crescut mai mult 
decât dublu, iar în 2006 s-au înregistrat în UE-27 50 300 de noi cazuri de cancer și 45 
771 de decese cauzate de această boală și întrucât, pe lângă excesul de greutate și 
consumul excesiv de alcool, infecțiile persistente cu hepatita virală (B sau C) sunt 
responsabile de 75% până la 85% din cazurile de cancer primar la ficat;

T. întrucât este general recunoscut faptul că stilul de viață, în special obiceiurile 
alimentare, influențează tumorigeneza și că, în consecință, menținerea unei alimentații 
corecte contribuie la supraviețuirea pacienților suferind de cancer (cel puțin pentru 
anumite tipuri de tumori) și la calitatea vieții acestora; 

U. întrucât anumite forme de cancer pot fi evitate și starea de sănătate poate fi în general 
îmbunătățită prin adoptarea unui stil de viață mai sănătos, și întrucât faptul de a depista 
timpuriu cancerul poate duce la vindecarea acestuia sau la creșterea substanțială a 
șanselor de a fi vindecat;

V. întrucât un program național de control al cancerului bine conceput și administrat duce 
la diminuarea frecvenței cazurilor de cancer și a mortalității, în unele cazuri cu mai mult 
de 70%, și îmbunătățește viața pacienților bolnavi de cancer, indiferent de problemele 
legate de resurse cu care se poate confrunta o anumită țară;

W. întrucât implementarea la nivel național a unor programe de depistare eficace, destinate 
populației, desfășurate în conformitate cu orientările europene, în cazul în care acestea 
există deja, îmbunătățește simțitor calitatea și accesibilitatea depistării, diagnosticării și 
tratamentului cancerului în rândul populației, asigurând astfel un control mai eficient al 
cancerului;

X. întrucât întocmirea unor registre naționale privind cazurile de cancer în toate statele 
membre este esențială pentru a dispune de date comparabile privind cancerul;

Y. întrucât cooperarea interinstituțională poate duce la mărirea eficienței eforturilor noastre 
comune;



PR\803676RO.doc 7/12 PE438.367v02-00

RO

Z. întrucât oncologia nu este recunoscută ca specialitate medicală în toate statele membre 
și întrucât este necesară organizarea unei formări medicale continue;

AA. întrucât libera circulație a persoanelor și libera circulație a lucrătorilor sunt garantate de 
legislația comunitară, iar libertatea de stabilire contribuie, în principiu, la instalarea 
personalului medico-sanitar acolo unde prezența acestuia se impune cel mai acut, 
situație care este în beneficiul direct al pacienților și care duce la evitarea numeroaselor 
dificultăți inerente deplasării dincolo de frontiere a pacienților;

AB. întrucât caracterul complex al cancerului impune o comunicare mai bună între numărul 
mare de persoane diferite aparținând corpului medico-sanitar implicate în tratamentul 
pacienților suferind de cancer și întrucât îngrijirea psihosocială a acestor pacienți poate 
contribui la îmbunătățirea calității vieții acestora;

AC. întrucât, în prezent, pacienții care suferă de cancer nu au acces în mod egal la informații 
medicale și întrucât este important ca acești pacienți să fie mai bine informați în fiecare 
stadiu al bolii,

1. salută propunerea Comisiei Europene de stabilire a unui parteneriat european pentru 
lupta împotriva cancerului pentru perioada 2009-2013 pentru sprijinirea statelor 
membre în eforturile de combatere a cancerului, prin punerea la dispoziție a unui cadru 
pentru identificarea și schimbul de informații, capacități și competențe în materie de 
prevenire și luptă împotriva bolii și prin implicarea într-o acțiune colectivă a părților 
interesate din toată Uniunea Europeană;

2. subliniază că, pentru crearea unui parteneriat eficient și de calitate, ar trebui stabilită o 
mai strânsă cooperare cu părțile interesate, la care să participe reprezentanți ai societății 
civile și ai organizațiilor de angajatori și angajați la nivel european, național, regional și 
local; 

3. invită Comisia Europeană și Consiliul European să coopereze cu Parlamentul European 
în cadrul unui parteneriat interinstituțional bine coordonat, în scopul reducerii efectelor 
negative provocate de cancer; 

4. subliniază că o strategie cuprinzătoare de combatere a cancerului și utilizarea de echipe 
multidisciplinare pot asigura o îngrijire mai eficientă a pacienților suferind de cancer și 
că îngrijirile integrate în cazurile de cancer, ținând seama în mod corespunzător de 
bunăstarea psihosocială a pacienților și de sprijinul de care au nevoie, reprezintă, în 
contextul acordării de îngrijiri, un aspect vital care ar trebui, de asemenea, promovat;  

5. indică faptul că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Parlamentul European și 
Consiliul, acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după 
consultarea Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor, pot adopta 
măsuri de stimulare menite să protejeze și să ducă la îmbunătățirea sănătății umane;

6. invită statele membre să stabilească cât mai rapid planuri integrate de combatere a 
cancerului, deoarece acestea reprezintă elemente esențiale în atingerea obiectivului 
ambițios pe termen lung de reducere cu 15%, până în 2020, a efectelor negative ale 
cancerului; 
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7. subliniază că prevenirea reprezintă soluția cea mai rentabilă, deoarece un caz de cancer 
din trei se poate preveni, și îndeamnă ca un volum mai mare de resurse să fie investite 
sistematic și strategic în domeniul prevenirii; subliniază faptul că, în această perioadă de 
instabilitate financiară, este cu atât mai importantă menținerea investițiilor în domeniul 
sănătății, în special prin acțiuni preventive;

8. subliniază că există nevoia crescândă de a acorda o atenție deosebită calității vieții unui 
număr tot mai mare de pacienți care suferă de cancer cronic, a căror boală nu poate fi 
vindecată, dar poate fi stabilizată pentru mai mulți ani;

9. subliniază că acțiunile menite să reducă inegalitățile create de implicațiile cancerului ar 
trebui să includă programe direcționate de promovare a sănătății, de educare a 
publicului larg și de prevenire, precum și colectarea de date din registre naționale de 
evidență a cazurilor de cancer și de date comparabile, complete și corecte privind 
cancerul;

10. îndeamnă ca, pe lângă promovarea sănătății și combaterea excesului de greutate și de 
consum de alcool, prevenirea și controlul bolilor care pot evolua spre cancer, de 
exemplu prevenirea primară și secundară a hepatitei virale și, atunci când este cazul, 
tratamentul acestei boli, să fie abordate în contextul parteneriatului de luptă împotriva 
cancerului și al altor inițiative viitoare ale UE, cum ar fi recomandarea revizuită a 
Consiliului privind testele de depistarea cancerului;

11. subliniază că cercetarea integrată (fundamentală și clinică) privind utilizarea 
alimentației în prevenirea cancerului și tratamentul malnutriției asociate cu cancerul, 
împreună cu orientări validate și general acceptate privind sprijinul nutrițional pentru 
pacienții suferind de cancer, ar trebui dezvoltate;

12. subliniază că sunt necesare revizuirea Codului european împotriva cancerului și 
promovarea energică a acestuia la scară largă în UE-27, precum și angajarea unor 
eforturi speciale în direcția noilor state membre, în cadrul parteneriatului pentru lupta 
împotriva cancerului; 

13. subliniază faptul că reducerea și combaterea cancerului pot fi realizate prin aplicarea 
unor strategii bazate pe dovezi științifice de detectare timpurie și de tratare a pacienților 
afectați; aceasta include acțiuni de informare adecvate pentru a sensibiliza populația 
vizată cu privire la avantajele depistării;

14. subliniază nevoia acută de a se conveni asupra unor standarde comune privind calitatea 
tratamentelor în cazul copiilor bolnavi de cancer, care să se aplice pe întreg teritoriul 
celor 27 de state membre; 

15. invită Comisia să finanțeze dezvoltarea în continuare a testelor de sânge (teste de 
indicatori biologici) în cadrul celui de-al șaptelea Program-cadru pentru activități de 
cercetare;

16. solicită accelerarea acțiunilor de sprijinire a activităților de cercetare privind prevenirea 
cancerului, între altele cercetarea efectelor nocive ale poluanților chimici și de mediu, 
alimentației, stilului de viață, factorilor genetici, precum și a interacțiunii tuturor acestor 
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factori, și solicită studiul legăturii dintre cancerul la sân și eventualii factori de risc, 
precum fumatul, consumul de alcool și hormonii;

17. invită Comisia să încurajeze statele membre să investească mai mult din resursele lor în 
domeniul prevenirii;

18. invită Comisia și statele membre să instituie, în cadrul parteneriatului european pentru 
lupta împotriva cancerului, o rețea europeană de prevenire a apariției cancerului;  

19. subliniază faptul că acordarea de îngrijiri optime pacienților implică o abordare 
pluridisciplinară și că medicul oncolog are un rol-cheie în contactele cu pacientul; 
subliniază, de asemenea, că sunt necesare educația în domeniu, criterii clare și orientări, 
pentru a se asigura cea mai înaltă calificare a medicilor care utilizează medicamente în 
tratamentul cancerului;  

20. îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze campanii de informare privind 
testele de depistare a cancerului în rândul publicului larg și al tuturor furnizorilor de 
servicii de sănătate, precum și schimbul de cele mai bune practici cu privire la utilizarea 
măsurilor profilactice sau de depistare precoce, cum ar fi integrarea, în condiții de cost 
avantajoase, a testelor adecvate pentru virusul papiloma uman (HPV) pentru depistarea 
cancerului de col uterin și vaccinarea împotriva acestui virus, în vederea protejării 
femeilor tinere împotriva cancerului de col uterin, și solicită parteneriatului european 
împotriva cancerului să analizeze necesitatea de a actualiza recomandarea Consiliului cu 
privire la testele de depistare, pentru a lua în considerare rezultatele cu privire la 
depistarea eficientă a cancerului de prostată la bărbați;

21. invită Comisia să întocmească o cartă pentru protecția pacienților cu cancer și a 
persoanelor cu boli cronice la locul de muncă, cu scopul de a cere companiilor să creeze 
condițiile necesare pentru ca pacienții să își poată continua activitatea profesională în 
timpul tratamentului și pentru a putea să revină pe piața muncii după încheierea 
acestuia;

22. constată că, în cazul pacienților care suferă de cancer în fază terminală, calitatea 
îngrijirilor paliative variază între statele membre și poate beneficia de schimbul de bune 
practici; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să încurajeze și să 
promoveze îngrijirile paliative și să stabilească orientări de folosire a acestora;

23. subliniază că ar trebui depuse mai multe eforturi în cadrul programelor de reabilitare 
psihosocială și profesională a pacienților suferind de cancer, care să includă o serie largă 
de activități destinate informării și consilierii în legătură cu eventualele schimbări în 
stilul de viață și în comportament, sprijinului psihologic și aspectelor privind protecția 
socială;

24. invită Comisia să se asigure că legislația comunitară prevede măsuri stimulative 
destinate întreprinderilor și cercetătorilor, pentru implicarea acestora în activitățile de 
cercetare curente, în scopul creării de noi generații de medicamente bazate pe dovezi 
științifice și de tratamente de combatere și control al cancerului; 
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25. invită Comisia să asigure, prin intermediul rețelelor de personal medico-sanitar, 
răspândirea celor mai bune practici de tratament și îngrijire, pentru ca cetățenii să aibă 
acces la cel mai bun tratament disponibil; 

26. invită statele membre și Comisia Europeană să elaboreze și să consolideze inițiative 
care să ofere sprijin persoanelor afectate direct sau indirect de cancer, în special prin 
inițierea și dezvoltarea unor programe de asistență psihologică și sprijin, în întreaga 
Uniune, pentru persoanele care au supraviețuit cancerului;

27. îndeamnă Comisia și statele membre să se asigure că medicamentele pentru tratarea 
cancerului sunt disponibile în egală măsură în toate statele membre, pentru toți pacienții 
care au nevoie de ele;

28. speră ca statele membre să adopte politici mai bune de informare cu privire la 
importanța testelor de depistare a cancerului de sân, a cancerului de col uterin și a 
cancerului de colon, în scopul măririi gradului de acceptare și a ratelor de participare în 
rândul grupurilor de persoane vizate, acordându-se o atenție deosebită includerii 
minorităților și a grupurilor socioeconomice defavorizate;

29. subliniază că obiectivele stabilite de parteneriatul pentru lupta împotriva cancerului sunt 
obiective pe termen lung și, în consecință, îndeamnă instituțiile europene să sprijine 
acest parteneriat în cadrul viitorului buget comunitar pentru sănătate, pentru a asigura 
activitatea acestuia pe o perioadă de zece ani; invită Comisia să monitorizeze progresele 
înregistrate în aplicarea recomandărilor parteneriatului european; 

30. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În fiecare an, 3,2 milioane de europeni sunt diagnosticați cu cancer

Așa cum comunicarea Comisiei o afirmă în mod justificat, cancerul reprezintă una dintre cele 
mai mari provocări legate de sănătate cu care se confruntă Europa și chiar lumea întreagă.  
Din nefericire, apariția cancerului crește, în acest mileniu, la scară epidemică. În prezent, cu 
mai mult de trei milioane de noi cazuri și 1,7 milioane de decese înregistrate în fiecare an, 
cancerul reprezintă a doua cauză cea mai importantă a mortalității și morbidității în Europa.  
În momentul de față, în UE, o persoană din trei va fi diagnosticată cu cancer în cursul vieții, 
iar experții prevăd, ca o consecință a fenomenului de îmbătrânire a populației, o creștere 
severă a problemelor legate de cancer,  în absența unor acțiuni rapide de îmbunătățire a 
controlului acestei boli. Aici se regăsesc și motivele care au stat la baza rezoluției 
Parlamentului European privind combaterea cancerului în UE extinsă, a campaniei grupului 
de interes parlamentar MEPs against Cancer (Deputații europeni împotriva cancerului) și a 
inițiativei președinției slovene a UE, care s-a soldat cu adoptarea de către Consiliu a 
concluziilor cu privire la reducerea problemelor legate de cancer. 

Ca răspuns la aceste inițiative, Comunitatea Europeană continuă să acorde o atenție specială 
problemelor legate de cancer. Comisia Europeană propune un parteneriat european de 
acțiune împotriva cancerului pentru perioada 2009-2013, o nouă încercare de a reuni 
ansamblul părților interesate, în scopul colaborării în spiritul unui parteneriat fructuos. 
Deoarece cancerul reprezintă o problemă socială și politică, se impun acțiuni comune la nivel 
european, național, regional și local. În Tratatul de la Lisabona se exprimă cu claritate că 
Uniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau de completare 
a acțiunii statelor membre. Unul din domeniile de acțiune îl constituie, la nivel european, 
protejarea și îmbunătățirea sănătății umane (articolul 2E). Într-o perioadă de criză financiară, 
parteneriatul european are o ocazie excelentă de a încuraja statele membre să investească mai 
mult în acțiunile de prevenire și într-un stil de viață sănătos. Pentru a coordona mai eficient 
acțiunile și activitățile întreprinse de statele membre și alte părți interesate în cadrul diferitelor 
domenii politice, trebuie să cooperăm mai strâns și în mod consecvent cu angajatorii și 
angajații. Problemele legate de cancer existente la nivel european pot fi reduse substanțial 
doar prin implicarea părților interesate în cauză în întreaga Uniune Europeană, într-un efort 
colectiv de combatere a cancerului.

Cancerul reprezintă unul din domeniile de sănătate publică în care au fost întreprinse acțiuni 
comunitare de cea mai lungă durată. Au fost înregistrate numeroase progrese în politica de 
sănătate la nivel european în mai multe domenii, cu un efect direct și imediat asupra prevenirii 
și controlului cancerului. În acest sens, Parlamentul European s-a arătat foarte activ în cursul 
mandatului său anterior. S-a obținut acordarea unui loc mai important aspectelor legate de 
cancer în programul politic de lucru al instituțiilor europene.  

Însă Europa se caracterizează în continuare prin inegalități inacceptabile privind controlul 
cancerului. Din acest motiv, UE și statele membre au lansat o serie de proiecte, printre care 
programele de depistare a cancerului și planurile naționale de luptă împotriva cancerului. Un 
program național de control al cancerului bine conceput și administrat reduce incidența 
cazurilor de cancer și îmbunătățește viața pacienților suferind de cancer, indiferent de lipsa de 
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resurse cu care o țară se poate confrunta. De aceea, una dintre cele mai importante acțiuni de 
parteneriat ar trebui să fie apelul adresat  tuturor guvernelor europene de a elabora, 
implementa și, în cazul în care acestea există deja, de a îmbunătăți planurile naționale de 
combatere a cancerului. Astfel de planuri ar trebui să abordeze boala sub toate aspectele, de la 
prevenire, efectuarea de teste de depistare și depistarea timpurie, până la stabilirea de 
diagnostice și acordarea de tratamente și îngrijiri de înaltă calitate, precum și îngrijirea 
psihosocială și paliativă, iar aceste planuri ar trebui să includă activitatea de cercetare în 
domeniul cancerului.

Parteneriatul european afirmă că o treime din cazurile de cancer se pot preveni și că 
prevenirea reprezintă soluția cea mai rentabilă. Totuși, aceasta cere investiții durabile în 
acțiuni corespunzătoare, proiectate pe termen lung. Frecvența cazurilor de cancer trebuie să 
cunoască o scădere, pentru ca Europa să atingă obiectivul ambițios stabilit de comunicarea 
Comisiei, și anume reducerea cu 15% a numărului de noi cazuri de cancer până în 2020, 
ținând seama și de tendința ascendentă provocată de creșterea populației și de fenomenul de 
îmbătrânire.  

Pentru ca acest obiectiv să nu devină irealist, Parlamentul European îndeamnă ca un volum 
mai mare de resurse să fie investite sistematic și strategic în domeniul prevenirii. Uniunea 
Europeană a stabilit deja două instrumente importante susținute de dovezi în domeniul 
prevenirii: Codul european împotriva cancerului, care stabilește un cadru pentru 
promovarea unui mod de viață sănătos pentru populație, și recomandările Consiliului cu 
privire la depistarea cancerului de sân, a cancerului de col uterin și a cancerului de 
colon. Acestea reprezintă un excelent punct de plecare pentru angajarea de eforturi solide și 
consecvente în domeniul prevenirii, pentru a contribui la frânarea creșterii îngrijorătoare a  
cazurilor de cancer. Se recomandă promovarea mai energică a instrumentelor existente în 
cadrul parteneriatului, în scopul mobilizării unor segmente importante ale populației, inclusiv 
a grupurilor mai greu accesibile, cum ar fi persoanele defavorizate sau aparținând unei 
minorități.  

În susținerea cauzei prevenirii cancerului, una din provocări o reprezintă necesitatea asumării 
obligației de a investi în viitor, deoarece orice inițiativă în domeniul prevenirii necesită, prin 
natura sa, o perioadă de timp de zece ani înainte de a oferi rezultate măsurabile. Se impune 
colectarea sistematică de dovezi în cazul prevenirii, pentru a evita eforturi însemnate și 
continue de persuasiune a guvernelor naționale de a investi în acest domeniu.

În acest sens, unul din neajunsurile propunerii prezentate de Comisie este că obiectivele 
cuprinse în comunicare sunt stabilite pentru o perioadă de zece ani, în timp ce sprijinul 
financiar prevăzut din bugetul comunitar este conceput pe termen scurt. Sugerăm să se 
prezinte Comisiei pentru mediu a Parlamentului European un raport, întocmit în al treilea an 
de activitate al parteneriatului, cu scopul de a revizui acțiunile întreprinse în vederea 
mobilizării de fonduri suplimentare de către instituția noastră.


