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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o oznámení Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo
(2009/2103(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske 
partnerstvo (KOM(2009)0291),

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1350/2007/ES z 23. 
októbra 2007, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia 
(2008 – 2013)1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o bielej knihe s názvom Spoločne za 
zdravie: strategický prístup EÚ na obdobie 2008 – 20132,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. 
decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti 
výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013)3,

– so zreteľom na závery Rady z 10. júna 2008 o znižovaní počtu prípadov ochorenia na 
rakovinu  Európe,4,

– so zreteľom na odporúčanie Rady 2003/878/ES z 2. decembra 2003 o skríningu 
rakoviny5,

– so zreteľom na svoje vyhlásenie z 11. októbra 2007 o potrebe komplexnej stratégie na 
kontrolu rakoviny6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o boji proti rakovine v rozšírenej 
Európskej únii7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. októbra 2006 o rakovine prsníka v rozšírenej 
Európskej únii8,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júna 2003 o rakovine prsníka v Európskej únii9,

                                               
1 Ú. v. EÚ L 301, 20.11.2007, s. 3.
2 Prijaté texty P6_TA(2008)0477.
3 Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1.
4 Rada Európskej únie, Závery Rady o znižovaní počtu prípadov ochorenia na rakovinu, 2876. zasadnutie Rady 
pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti, Luxemburg, 10. júna 2008.
5 Ú. v. EÚ L 327, 16.12.2003, s. 34.
6 Ú. v. EÚ C 227 E, 4.9.2008, s. 160.
7 Ú. v. EÚ C 247 E, 15.10.2009, s. 11.
8 Ú. v. EÚ C 313 E, 20.12.2006, s. 273.
9 Ú. v. EÚ C 68 E, 18.3.2004, s. 611.
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– so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 646/96/ES z 29. marca 
1996, ktorým sa prijíma akčný plán na boj proti rakovine v rámci akcie v oblasti 
verejného zdravia (1996 – 2000)1,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady z 2. júna 2004 o uzavretí Rámcového dohovoru 
Svetovej zdravotníckej organizácie o kontrole tabaku (2004/513/ES)2,

– so zreteľom na Európsky kódex boja proti rakovine: tretia verzia,

– so zreteľom na svetovú správu o rakovine za rok 2008, ktorú vydala Medzinárodná 
agentúra pre výskum rakoviny (International Agency for Research on Cancer, IARC),

– so zreteľom na vyhlásenie Európskeho parlamentu o hepatitíde typu C 3,

– so zreteľom na činnosť a závery záujmovej skupiny poslancov EP proti rakovine (MEPS 
Against Cancer) zloženej z poslancov všetkých strán,

– so zreteľom na článok 184 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 35 Charty základných práv Európskej únie4,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre práva žien 
a rodovú rovnosť (A7-0000/2010),

A. keďže počet prípadov rakoviny rastie epidemickým tempom napriek lekárskemu 
pokroku,

B. keďže rakovina bola v roku 2006 druhou najčastejšou príčinou úmrtí – je príčinou smrti 
dvoch z desiatich žien a troch z desiatich mužov – čo predstavuje približne 3,2 milióna 
občanov EÚ, ktorým každý rok diagnostikujú rakovinu,

C. keďže podľa odhadov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny diagnostikujú 
rakovinu počas života jednému z troch Európanov a jeden zo štyroch na ňu umiera,

D. keďže podľa predpovedí ochorejú v roku 2010 na rakovinu 3 milióny Európanov a 
takmer 2 milióny na ňu umrú, pričom v roku 2020 sa počet prípadov odhaduje na 3,4 
milióna a počet úmrtí na 2,1 milióna,

E. keďže boj proti rakovine by sa mal považovať za základnú súčasť stratégie v oblasti 
zdravia,

                                               
1 Ú. v. ES L 95, 16.4.1996, s. 9.
2 Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 8.
3 Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 247.
4 Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.
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F. keďže rakovinu u detí, ktorá je najčastejšou príčinou úmrtia na chorobu v detstve, je 
možné úspešne liečiť a dosiahnuť 80 % mieru prežitia,

G. keďže účinnou prevenciou je možné výrazne prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu a 
keďže podľa predpovedí by sa zavedením skríningového vyšetrenia na rakovinu kŕčka 
maternice u 100 % obyvateľstva mohlo dosiahnuť zníženie počtu stratených rokov 
života o viac ako 94 % a každých 152 vykonaných vyšetrení formou PAP steru by 
mohlo zachrániť jeden rok života,

H. keďže rakovinu spôsobujú mnohé faktory vo viacnásobných fázach a vyžaduje si preto 
nový model prevencie, v ktorom sa budú na rovnakej úrovni zohľadňovať faktory 
týkajúce sa genetiky, životného štýlu, zamestnania a životného prostredia a budú sa brať 
do úvahy skutočné kombinačné účinky viacerých faktorov, namiesto zamerania na 
jednotlivé príčiny,

I. keďže chemické látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém môžu zohrávať 
významnú úlohu pri spúšťaní rakoviny, napríklad v prípade rakoviny prsníka alebo 
semenníkov, a preto je potrebné sa ne osobitne zamerať,

J. keďže systémy zdravotníctva v Európe stoja pred riešením závažných výziev pokiaľ ide 
o ich dlhodobú udržateľnosť – najdôležitejšou z nich je vplyv starnúcej populácie na 
požiadavky týkajúce sa pracovných síl a celkové výdavky na zdravotníctvo; súvisiacou 
otázkou sú nové technológie, ktoré sú síce významným prínosom, ale vyžadujú si 
príslušne zaškolených zamestnancov a prípadne aj vyšší prísun finančných prostriedkov,

K. keďže starnutie obyvateľov je jednou z príčin zvyšovania počtu prípadov rakoviny v 
EÚ,

L. keďže na základe Lisabonskej zmluvy sa spoločná pôsobnosť Európskej únie a 
členských štátov uplatňuje na bežné otázky bezpečnosti v oblasti verejného zdravia, ako 
je ochrana telesného a duševného zdravia,

M. keďže miera úmrtia na rakovinu je v nových členských štátoch vyššia ako v štátoch EÚ-
15,

N. keďže podľa odhadov WHO je možné predísť prinajmenšom jednej tretine všetkých 
prípadov rakoviny a organizácia sa ďalej domnieva, že prevencia predstavuje najviac 
nákladovo efektívnu dlhodobú stratégiu boja proti rakovine, pričom podľa ďalších 
odhadov je možné rakovine predchádzať zmenou alebo prevenciou kľúčových 
rizikových faktorov, ako fajčenie, nadváha, nízky príjem ovocia a zeleniny, žiadna 
fyzická aktivita a konzumácia alkoholu,

O. keďže odborníci už v roku 1987 vypracovali tzv. Európsky kódex boja proti rakovine, 
ako nástroj prevencie vychádzajúci z dôkazov,

P. keďže hlavnými príčinami veľkých rozdielov v dosahovaní päťročnej miery prežitia v 
prípade väčšiny druhov rakoviny v Európe sú zarážajúce a neprijateľné rozdiely v 
kvalite zariadení na liečbu rakoviny, skríningových programov, usmernení pre najlepšie 
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postupy, ktoré sú založené na dôkazoch, rádioterapeutických zariadení a dostupnosti 
onkologických liekov,

Q. keďže počet prípadov ochorenia na rakovinu možno znížiť a dostať pod kontrolu 
zavedením stratégií založených na dôkazoch a zameraných na včasné zistenie a dohľad 
nad pacientmi, ktorí trpia touto chorobou,

R. keďže podľa odhadov možno 25 % prípadov rakoviny v Únii pripísať fajčeniu; keďže 
fajčenie je príčinou 80 % až 90 % prípadov rakoviny pľúc na celom svete a keďže fajčí 
čoraz viac mladých dievčat, čo zvyšuje riziko nárastu tejto choroby v budúcnosti u žien;

S. keďže počas predchádzajúcich 20 rokov sa viac než zdvojnásobil výskyt rakoviny 
pečene a v roku 2006 bolo v EÚ-27 50 300 nových prípadov tejto rakoviny a 45 771 
osôb na jej následky umrelo a keďže 75 % až 85 % prípadov primárnej rakoviny pečene 
je okrem nadmernej hmotnosti a konzumácie alkoholu možné pripísať perzistentným 
infekciám vírusovej hepatitídy (B alebo C),

T. keďže existujú veľmi dobré dôkazy na to, že na tvorbu nádorov má veľký vplyv životný 
štýl, predovšetkým stravovacie návyky, z čoho vyplýva, že zachovávanie dobrých 
stravovacích návykov zvyšuje prinajmenšom v prípade niektorých nádorov mieru 
prežívania a prispieva k lepšej kvalite života onkologických pacientov,

U. keďže niektorým typom rakoviny je možné predísť a zdravotný stav je vo všeobecnosti 
možné zlepšiť prijatím zdravšieho životného štýlu a keďže niektoré prípady rakoviny je 
možné vyliečiť alebo sa môže významne zvýšiť nádej na vyliečenie, ak sa rakovina 
odhalí v skorom štádiu,

V. keďže správne naprojektovaná a riadená národná stratégia boja proti rakovine znižuje 
výskyt ochorenia a úmrtnosť – v niektorých prípadoch aj o viac ako 70 % – a zlepšuje 
onkologickým pacientom život, bez ohľadu na to, ktoré zdroje sú v príslušnej krajine 
slabšie dostupné alebo nedostupné,

W. keďže kvalita a dostupnosť skríningových vyšetrení, diagnostiky a terapeutických 
služieb pre obyvateľov sa významne zvyšuje vďaka celoplošnej implementácii účinných 
skríningových programov pre všetkých obyvateľov, ktoré sa realizujú v súlade s 
prípadnými existujúcimi európskymi usmerneniami, čím sa v konečnom dôsledku 
pomáha v boji proti rakovine,

X. keďže vo všetkých členských štátoch majú nezastupiteľný význam národné registre 
onkologických ochorení, ktoré poskytujú porovnateľné údaje o ochorení,

Y. keďže účinnosť nášho spoločného úsilia možno zvýšiť medziinštitucionálnou 
spoluprácou,

Z. keďže onkológia ako osobitný lekársky odbor nie je uznávaná vo všetkých členských 
štátoch a keďže je potrebné poskytovať kontinuálne medicínske vzdelávanie,

AA. keďže právne predpisy Spoločenstva garantujú voľný pohyb osôb a voľných pohyb 
pracovných síl a keďže sloboda usadenia sa pomáha v princípe zabezpečiť, aby 
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pracovníci v oblasti zdravia mohli ísť tam, kde sú najviac potrební, čím priamo 
pomáhajú pacientom a predchádza sa tým mnohým problémom spojeným s prechodom 
pacientov cez hranice,

AB. keďže komplexnosť rakovinového ochorenia si vyžaduje vyššiu mieru komunikácie 
medzi mnohými lekárskymi pracovníkmi z rôznych oblastí onkologickej terapie a 
keďže kvalitu života pacienta s rakovinou môže zvýšiť psychologicko-sociálna 
starostlivosť,

AC. keďže pacienti s rakovinou nemajú v súčasnosti rovnocenný prístup k lekárskym 
informáciám a naliehavo potrebujú viac informácií v každej fáze svojej choroby,

1. víta návrh Európskej komisie vytvoriť európske partnerstvo pre opatrenia na boj proti 
rakovine na obdobie 2009 – 2013, ktorým chce podporiť členské štáty v ich úsilí 
bojovať proti tomuto ochoreniu tým, že poskytne rámec pre získavanie a spoločné 
využívanie informácií, kapacít a expertízy v oblasti prevencie a boja proti rakovine, ako 
aj zapojením príslušných zainteresovaných strán v celej Európskej únii do spoločného 
úsilia;

2. zdôrazňuje, že so zainteresovanými stranami, a tiež za účasti občianskej spoločnosti a 
organizácií zamestnancov a zamestnávateľov, by sa mala nadviazať užšia spolupráca s 
cieľom dosiahnuť kvalitné a účinné partnerstvo;

3. vyzýva Európsku komisiu a Európsku radu, aby spolupracovali s Európskym 
parlamentom na základe správne koordinovaného medziinštitucionálneho partnerstva a 
znížili tým výskyt ochorenia;

4. zdôrazňuje, že komplexný prístup k rakovine a multidisciplinárne tímy môžu pre 
pacientov zabezpečiť účinnejšiu starostlivosť a že integrovaná onkologická 
starostlivosť, pri ktorej sa príslušný dôraz kladie na zachovanie psychologickej 
rovnováhy a na podporu, je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti a treba jej tiež 
poskytnúť podporu;

5. poukazuje na to, že v zmysle Lisabonskej zmluvy môže Európsky parlament a Rada v 
súlade s riadnym legislatívnym postupom a na základe konzultácii s Európskym 
hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov prijať motivačné opatrenia na 
ochranu a zlepšenie ľudského zdravia;

6. vyzýva členské štáty, aby čo najskôr prijali integrované plány na boj proti rakovine, 
pretože sú kľúčové pre splnenie ambiciózneho dlhodobého cieľa partnerstva, ktorým je 
zníženie výskytu rakoviny o 15 % do roku 2020;

7. zdôrazňuje, že najefektívnejšou odpoveďou z hľadiska nákladov je prevencia, keďže 
výskytu jednej tretiny prípadov rakoviny je možné zabrániť prevenciou, a naliehavo 
požaduje systematické a strategické investovanie do prevencie; zdôrazňuje, že v tomto 
období finančnej nestability, je mimoriadne dôležité, aby sa aj naďalej investovalo do 
zdravia, najmä formou preventívnych opatrení;
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8. upozorňuje na to, že sa zvyšuje potreba sústrediť sa na kvalitu života narastajúceho 
počtu pacientov s chronickým priebehom rakoviny, ktorých ochorenie nemožno 
vyliečiť, no ich stav možno na niekoľko rokov stabilizovať;

9. zdôrazňuje, že súčasťou opatrení zameraných na zníženie nerovností v oblasti výskytu 
rakoviny by mala byť cielená podpora programov zdravia, verejného vzdelávania a 
prevencie, ako aj zber údajov z národných registrov onkologických ochorení a 
porovnateľných, kompletných a presných údajov z registrov o rakovine;

10. naliehavo žiada, aby sa popri podpore zdravia a boji proti nadmernej hmotnosti a 
konzumácii alkoholu európske partnerstvo, a v budúcnosti iniciatívy EÚ, ako napríklad 
revidované odporúčania Rady o skríningu rakoviny, zaoberali aj prevenciou a kontrolou 
ochorení, ktoré môžu prerásť do rakoviny, napríklad primárnou a sekundárnou 
prevenciou vírusovej hepatitídy, a v prípade potreby sa zaoberali aj príslušnou liečbou;

11. zdôrazňuje, že by sa mal realizovať integrovaný výskum (základný a klinický) 
využívania výživy na účely prevencie rakoviny a liečby podvýživy spojenej s rakovinou 
a vypracovať by sa mali osvedčené usmernenia so širokou podporou o nutričnej 
podpore onkologických pacientov;

12. zdôrazňuje, že je potrebná revízia Európskeho kódexu boja proti rakovine a jeho širšia a 
intenzívnejšia propagácia v rámci štátov EÚ-27 a že zvýšené úsilie by sa malo zamerať 
na nové členské štáty na základe európskeho partnerstva proti rakovine;

13. zdôrazňuje, že počet prípadov ochorenia na rakovinu možno znížiť a dostať pod 
kontrolu zavedením stratégií založených na dôkazoch a zameraných na včasné zistenie a 
dohľad nad pacientmi, ktorí trpia touto chorobou; týka sa to aj vhodných informácií na 
zabezpečenie informovanosti o prínose skríningových vyšetrení pre tých, pre ktorých by 
to malo byť prínosné;

14. zdôrazňuje naliehavú potrebu spoločne využívať a uplatňovať dohodnuté štandardy 
liečby detských pacientov s rakovinou v rámci celej EÚ-27;

15. žiada Komisiu, aby v rámci siedmeho rámcového programu pre výskum poskytla 
financovanie na ďalší vývoj krvných testov (tzv. testy biomarkerov);

16. žiada o zvýšenie podpory pre výskum v oblasti prevencie rakoviny, vrátane výskumu 
účinkov škodlivých chemických látok a látok škodlivých pre životné prostredie, výživy, 
životného štýlu, genetických faktorov a vzájomného pôsobenia všetkých týchto 
faktorov, a vyzýva na preskúmanie súvislostí medzi rakovinou prsníka a potenciálnych 
rizikových faktorov, akými sú napríklad tabak, alkohol a hormóny;

17. vyzýva Komisiu, aby vyzvala členské štáty na zvýšenie investícií do oblasti prevencie;

18. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci európskeho partnerstva na boj proti 
rakovine zriadili európsku sieť prevencie;

19. zdôrazňuje, že optimálna starostlivosť si vyžaduje multidisciplinárny prístup a že 
najdôležitejšou úlohou pre klinického onkológa je byť pre pacientov ústredným bodom 
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v styku so zdravotníckym systémom a že pre zabezpečenie optimálnej kvalifikácie 
lekárov, ktorí pri terapii rakoviny využívajú lieky, je potrebné vzdelávanie, jednoznačné 
kritériá a usmernenia;

20. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby podporovali informačné kampane na 
skríning rakoviny zamerané na širokú verejnosť a všetkých poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti, ako aj výmenu osvedčených postupov o používaní opatrení včasného 
zisťovania ochorenia, napríklad nákladovo efektívnej integrácie vhodného testovania 
ľudského papilomavírusu (HPV) na účely skríningu rakoviny krčka maternice 
a očkovania proti HPV, ktoré chráni mladé ženy pred rakovinou krčka maternice, a 
žiada európske partnerstvo na boj proti rakovine, aby preskúmalo potrebu aktualizácie 
odporúčania Rady o skríningu rakoviny v súvislosti s dôkazmi o účinnom skríningu 
rakoviny prostaty u mužov;

21. vyzýva Komisiu, aby vypracovala chartu ochrany práv onkologických a chronických 
pacientov na pracovisku s cieľom požadovať od firiem, aby pacientom počas ich liečby 
umožnili pokračovať v práci a po jej ukončení im umožnili návrat na pracovný trh;

22. konštatuje, že kvalita paliatívnej starostlivosti o smrteľne chorých onkologických 
pacientov sa medzi jednotlivými členskými štátmi líši a prínosom v tejto oblasti by bola 
výmena osvedčených postupov a preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
paliatívnu starostlivosť a zaviedli usmernenia na jej využívanie;

23. zdôrazňuje, že je potrebné vyvinúť viac úsilia v psychologicko-sociálnych a 
profesijných rehabilitačných programoch pre onkologických pacientov, ktorých 
súčasťou je množstvo aktivít zameraných na poskytovanie informácií, poradenstvo, 
konzultácie o možných zmenách životného štýlu a správania, psychologická podpora a 
otázky sociálnej podpory;

24. žiada Komisiu, aby zabezpečila, aby právne predpisy Spoločenstva obsahovali stimuly 
pre priemysel a výskumných pracovníkov na zapojenie do prebiehajúceho výskumu s 
cieľom vytvoriť nové lieky a liečebné postupy na boj proti rakovine a získanie kontroly
nad týmto ochorením, ktoré budú založené na dôkazoch;

25. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom sietí odborných zdravotníckych pracovníkov 
zabezpečila šírenie osvedčených postupov v oblasti liečby a starostlivosti s cieľom 
zabezpečiť občanom prístup k najlepšej dostupnej liečbe;

26. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby vypracovali a posilnili iniciatívy, ktorými sa 
poskytuje priama alebo nepriama podpora osobám priamo alebo nepriamo postihnutým 
rakovinou, predovšetkým na základe iniciovania a rozvinutia psychologickej 
starostlivosti a podpory pre vyliečených pacientov v rámci celej EÚ;

27. naliehavo žiada Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili všeobecnú dostupnosť 
onkologických liekov pre všetkých pacientov, ktorí ich vo všetkých členských štátoch 
potrebujú;

28. očakáva od členských štátov, že prijmú lepšie informačné politiky o dôležitosti 
skríningu rakoviny prsníka, rakoviny krčku maternice a rakoviny hrubého čreva s 
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cieľom zvýšiť mieru prijatia a zapojenia zo strany všetkých cieľových skupín populácie, 
pričom mimoriadnu pozornosť treba zamerať na zapojenie minoritných a sociálno-
ekonomicky znevýhodnených skupín;

29. poukazuje na to, že ciele stanovené v rámci partnerstva sú dlhodobými cieľmi a vyzýva 
preto európske inštitúcie, aby podporili udržateľnosť a životaschopnosť tohto 
partnerstva v dĺžke 10 rokov v rámci rozpočtu Spoločenstva na zdravotníctvo; vyzýva 
Komisiu, aby sledovala pokrok v implementácií odporúčaní európskeho partnerstva; 

30. poveruje predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Každý rok diagnostikujú rakovinu 3,2 milióna Európanom

Ako sa správne uvádza v oznámení Komisie, rakovina je jednou z najväčších výziev v oblasti 
zdravia, pred ktorou stojí Európa a vlastne aj celý svet. Aj v treťom miléniu bohužiaľ výskyt 
rakoviny rastie epidemickým tempom. V súčasnosti je rakovina v poradí druhou najvážnejšou 
príčinou smrti a chorobnosti v Európe, keď sa každý rok diagnostikujú viac než 3 milióny 
nových prípadov a 1,7 milióna osôb tejto chorobe podľahne. Každý tretí občan EÚ ochorie na 
rakovinu počas svojho života a odborníci predpovedajú, že pokiaľ v súčasnosti urýchlene 
neprijmeme opatrenia na lepšiu kontrolu ochorenia, výskyt ochorenia rapídne stúpne v 
súvislosti so starnutím obyvateľstva. Toto bol aj hlavný dôvod prijatia uznesenia Európskeho 
parlamentu o boji proti rakovine v rozšírenej EÚ, kampane záujmovej parlamentnej skupiny 
poslancov EP proti rakovine (MEPs against Cancer) a iniciatívy slovinského predsedníctva 
EÚ, ktorej výsledkom bolo prijatie záverov Rady o znižovaní záťaže ochorenia.

Európske spoločenstvo na tieto iniciatívy odpovedá tak, že rakovina zostáva naďalej jeho 
osobitnou prioritou. Európska komisia navrhuje európske partnerstvo pre opatrenia na boj 
proti rakovine na obdobie 2009 – 2013, ako nový pokus spojiť všetky zainteresované strany 
v spoločnom úsilí v duchu plodnej spolupráce. Rakovina je sociálny a politický problém a 
vyžaduje si preto spoločnú akciu na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
Lisabonská zmluva presne stanovuje, že Únia má právomoc uskutočňovať akcie na podporu, 
koordináciu alebo doplnenie akcií členských štátov. Jednou z oblastí takejto činnosti je aj 
ochrana a zlepšovanie zdravia ľudí (článok 2e). V čase finančnej krízy má európske 
partnerstvo veľkú príležitosť povzbudiť členské štáty, aby viac investovali do oblasti 
prevencie a zdravého životného štýlu. Aby sme účinnejšie koordinovali aktivity a akcie, ktoré 
v rámci rozličných oblastí politiky uskutočňujú členské štáty a ďalšie zainteresované strany, 
musíme čoraz bližšie spolupracovať so zamestnávateľmi a zamestnancami. Záťaž rakoviny sa 
nám podarí výrazne znížiť len vtedy, keď zapojíme relevantné zainteresované strany v rámci 
celej Európskej únie do kolektívneho úsilia v boji proti tomuto ochoreniu.

Rakovina je v rámci verejného zdravia jednou z oblastí akcie Spoločenstva s najdlhšími 
časovými horizontmi. V oblasti zdravotnej politiky na úrovni EÚ sa vo viacerých oblastiach 
podarilo dosiahnuť veľký pokrok, ktorý má priamy a pozitívny vplyv na prevenciu a získanie 
kontroly nad ochorením. Počas predchádzajúceho volebného obdobia bol Parlament v tejto 
oblasti veľmi aktívny. Podarilo sa nám posunúť otázku rakoviny vyššie v rámci politického 
programu európskych inštitúcií.

Ale v Európe sa v boji s ochorením stále vyskytujú neprijateľné nerovnosti. Z tohto dôvodu 
EÚ, ako aj národné štáty spustili niekoľko projektov vrátane programov skríningových 
vyšetrení a národných programov boja proti rakovine. Správne naprojektovaná a riadená 
národná stratégia boja proti rakovine znižuje výskyt ochorenia a zlepšuje onkologickým 
pacientom život, bez ohľadu na to, ktoré zdroje sú v príslušnej krajine slabšie dostupné alebo 
nedostupné. Jednou z najdôležitejších aktivít v rámci partnerstva by preto mala byť výzva 
všetkým vládam v EÚ vytvoriť, zaviesť, a v prípade, že už existujú, skvalitniť národné 
programy boja proti rakovine. Tieto plány by mali byť zamerané na boj s chorobou na 
všetkých frontoch od prevencie, skríningových vyšetrení a jej včasného zistenia až po vysoko 
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kvalitnú diagnostiku, liečbu a starostlivosť a psychologicko-sociálnu a paliatívnu 
starostlivosť, a jej súčasťou by mal byť aj výskum.

V európskom partnerstve sa uvádza, že jednej tretine prípadov ochorenia na rakovinu možno 
predísť a že prevencia je najmenej nákladné riešenie z pohľadu nákladov. Akcia v tejto oblasti 
si však vyžaduje dlhodobé a udržateľné investície. Ak Európa chce splniť ambiciózny cieľ 
stanovený v oznámení Komisie, ktorým je 15 % zníženie nových prípadov rakoviny do roku 
2020, vzhľadom na súčasný trend zvyšovania počtu nových prípadov v súvislosti so 
zvyšovaním počtu a starnutím obyvateľstva by sa musela znížiť miera výskytu ochorenia.

Naliehavo preto žiadame, aby sa do prevencie systematicky a strategicky investovali vyššie 
finančné zdroje, inak tento cieľ ostane len snom. Európska únia už odsúhlasila dva dôležité 
nástroje prevencie vychádzajúce z dôkazov: Európsky kódex boja proti rakovine, ktorý 
načrtáva rámec pre podporu zdravého životného štýlu u širokej verejnosti a odporúčania 
Rady o skríningových vyšetreniach rakoviny prsníka, krčku maternice a hrubého čreva. 
Ide o vynikajúci štartovací bod pre vynaloženie robustného a súvislého úsilia zastaviť 
prívalovú vlnu rakoviny prostredníctvom prevencie. Odporúčame, aby sa tieto existujúce 
nástroje energickejšie propagovali v zmysle partnerstva s cieľom mobilizácie širokých 
sektorov verejnosti vrátane ťažšie dosiahnuteľných skupín, ako sú menšiny a znevýhodnené 
skupiny.

Jednou z výziev pri diskusiách o prevencii je skutočnosť, že sa musíme zaviazať k budúcim 
investíciám, keďže každá iniciatíva v oblasti prevencie prinesie vzhľadom na svoju podstatu 
ovocie až o desať rokov. Potrebujeme systematicky zbierať dôkazy o prevencii, inak to bude 
nekonečný beh do kopca s cieľom presvedčiť vlády členských štátov, aby investovali do 
prevencie.

V tomto zmysle je jedným zo slabých miest návrhu Komisie to, že v oznámení sa stanovujú 
ciele na desať rokov dopredu, kým finančná podpora prostredníctvom rozpočtu Spoločenstva 
sa poskytuje v krátkodobom horizonte. Navrhujeme, aby sa počas tretieho roku činnosti 
partnerstva predložila výboru ENVI správa na posúdenie vykonaných činností, s cieľom 
zabezpečiť pokračovanie finančnej podpory zo strany našej inštitúcie.


