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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o sporočilu Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo
(2009/2103(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o boju proti raku: evropsko partnerstvo 
(KOM(2009)0291),

– ob upoštevanju sklepa št. 1350/2007/ES z dne 23. oktobra 2007 o uvedbi drugega 
programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008–2013)1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. oktobra 2008 o beli knjigi z naslovom "Skupaj 
za zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013"2,

– ob upoštevanju sklepa št. 1982/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. 
decembra 2006 o sedmem okvirnem programu Evropske skupnosti za raziskave, 
tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013)3,

– ob upoštevanju sklepov Sveta o zmanjšanju evropskega bremena raka, sprejetih 
10. junija 2008 4,

– ob upoštevanju priporočila Sveta 2003/878/ES z dne 2. decembra 2003 o preventivnih 
pregledih v zvezi z rakom5,

– ob upoštevanju svoje izjave z dne 11. oktobra 2007 o potrebi po celostni strategiji za 
nadzor rakavih obolenj6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2008 o boju proti raku v razširjeni 
Evropski uniji7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2006 o raku dojk v razširjeni Evropski 
uniji8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. junija 2003 o raku dojk v Evropski uniji9,

– ob upoštevanju Sklepa št. 646/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. marca 
1996 o sprejetju akcijskega načrta Skupnosti za boj proti raku v okviru delovanja na 
področju javnega zdravja (1996–2000)1,

                                               
1 UL L 301, 20.11.2007, str. 3.
2 Texts adopted, P6_TA(2008)0477.
3 UL L 412, 30.12.2006, str. 1.
4 Svet Evropske unije, sklepi Sveta o zmanjšanju bremena raka, sprejeti na 2876. srečanju Sveta za zaposlovanje, 
socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov v Luxembourgu, 10. junija 2008.
5 UL L 327, 16.12.2003, str. 34.
6 UL C 227 E, 4.9.2008, str. 160.
7 UL C 247 E, 15.10.2009, str. 11.
8 UL C 313 E, 20.12.2006, p.273.
9 UL C 68 E, 18.3.2004, str. 611.
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– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2004/513/ES z dne 2. junija 2004 o sklenitvi Okvirne 
konvencije SZO o nadzoru tobaka2,

– ob upoštevanju Evropskega kodeksa proti raku (tretja različica),

– ob upoštevanju svetovnega poročila o raku za leto 2008 Mednarodne agencije za 
raziskave raka (IARC),

– ob upoštevanju izjave Evropskega parlamenta o hepatitisu C3,

– ob upoštevanju dejavnosti in sklepov medstrankarske interesne skupine Poslanci EP 
proti raku,

– ob upoštevanju člena 184 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah4,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za pravice žensk in enakost 
spolov (A7-0000/2010),

A. ker število rakavih obolenj po svetu kljub medicinskemu napredku epidemično narašča,

B. ker je bil rak leta 2006 za žilnimi boleznimi drugi najpogostejši vzrok smrti, pri ženskah 
je namreč povzročil dve smrti od desetih in pri moških tri od desetih, kar pomeni, da ga 
vsako leto diagnosticirajo pri približno 3,2 milijona državljanov EU,

C. ker po ocenah Mednarodne agencije za raziskave raka vsakemu tretjemu Evropejcu 
enkrat v življenju diagnosticirajo raka, vsaki četrti pa zaradi te bolezni umre,

D. ker projekcije kažejo, da bo leta 2010 za rakom obolelo tri milijone Evropejcev, za 
skoraj dva milijona pa se pričakuje, da bodo zaradi njega umrli; projekcije za leto 2020 
predvidevajo, da bo 3,4 milijona Evropejcev zbolelo za rakom, 2,1 milijona pa naj bi jih 
zaradi te bolezni umrlo,

E. ker bi moral biti boj proti raku bistven del zdravstvene strategije,

F. ker se lahko rak, ki je pri mladih glavni vzrok smrti, pri otrocih uspešno zdravi in se 
lahko doseže 80-odstotna stopnja preživetja,

G. ker lahko učinkovita preventiva močno pripomore k izboljšanju zdravja in ker bi se po 
ocenah s 100-odstotnim pokritjem populacije pri presejalnem programu za raka 

                                                                                                                                                  
1 UL L 95, 16.4.1996, str. 9.
2 UL L 213, 15.6.2004, str. 8.
3 UL C 27 E, 31.1.2008, str. 247.
4 UL C 364, 18.12.2000, str. 1.
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materničnega vratu prihranilo 94 odstotkov izgubljenih let življenja, na vsakih 152 
brisov pa bi pridobili leto življenja,

H. ker raka povzročajo številni dejavniki na več stopnjah, zato je potrebna nov model za 
preprečevanje raka, kjer bodo v enaki meri obravnavani dejavniki, povezani z genetiko, 
načinom življenja, ter poklicni in okoljske dejavniki, tako da bodo prikazani dejanski 
skupni učinki različnih dejavnikov, ne pa da bo pozornost osredinjena zgolj na enega,

I. ker imajo lahko kemične snovi, ki motijo delovanje endokrinih žlez, pomembno vlogo 
pri nastanku rakavih obolenj, na primer raka na dojkah ali modih, zato je potrebno 
posebno ukrepanje,

J. ker se evropski zdravstveni sistemi soočajo z velikimi izzivi za dolgoročno vzdržnost: 
prvi je vpliv starajočega se prebivalstva na zahteve v zvezi z delovno silo in splošne 
izdatke za zdravstvo; poleg tega tudi nove tehnologije kljub znatnim koristim zahtevajo 
ustrezno usposobljeno osebje in morda tudi več sredstev;

K. ker je eden izmed razlogov za povečanje števila primerov rakavih obolenj staranje 
prebivalstva v Uniji,

L. ker je v Lizbonski pogodbi opredeljena deljena pristojnost Evropske unije in držav 
članic pri vprašanjih skupne varnosti v zadevah javnega zdravstva, na primer pri varstvu 
telesnega in duševnega zdravja,

M. ker je delež smrtnih primerov zaradi raka v novih državah članicah višji kot v EU-15,

N. ker je po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije približno tretjino vseh rakavih 
obolenj mogoče preprečiti, preventiva pa je stroškovno najučinkovitejša dolgoročna 
strategija za nadzor raka; ocenjuje se tudi, da lahko raka preprečimo s spremembo 
ključnih dejavnikov tveganja, kot so kajenje, prekomerna telesna teža, nezadostno 
uživanje sadja in zelenjave, telesna nedejavnost in uživanje alkohola, ali z izogibanjem 
tem dejavnikom,

O. ker so strokovnjaki že leta 1987 razvili Evropski kodeks proti raku kot na znanstvenih 
dognanjih temelječ instrument za reševanje vprašanja preventive,

P. ker so med razlogi za velike razlike v petletni stopnji preživetja z večino rakavih 
obolenj v Evropi osupljive in nesprejemljive razlike v kakovosti ustanov za zdravljenje 
raka, programih preventivnih pregledov, smernicah za najboljšo prakso, ki temeljijo na 
znanstvenih dognanjih, ustanovah za radioterapijo in v dostopnosti zdravil proti raku,

Q. ker je mogoče pojavnost raka zmanjšati in ga nadzirati z izvajanjem strategij za zgodnje 
odkrivanje, temelječih na znanstvenih dognanjih, in obravnavanjem bolnikov z rakom,

R. ker se ocenjuje, da je vzrok za 25 odstotkov vseh smrtnih primerov zaradi raka v Uniji 
kajenje; ker kajenje povzroči med 80 in 90 odstotki vseh smrti zaradi pljučnega raka po 
svetu, ker vse več mladih deklet pogosteje posega po cigaretah, tako da bo v prihodnosti 
nevarnost za vse več pljučnega raka med ženskami;
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S. ker se je pojavnost raka jeter v zadnjih dvajsetih letih več kot povečala – v EU-27 je 
bilo 50.300 novih bolnikov, 45.771 pa jih je za to boleznijo umrlo, in ker se 75 do 
85 odstotkov primerov primarnega raka jeter poleg prekomerne telesne teže in uživanja 
alkohola pripisuje kroničnim okužbam z virusnim hepatitisom (B ali C),

T. ker je trdno dokazano, da življenjski slog, zlasti prehrambene navade, vplivajo na razvoj 
tumorjev, zato ohranjanje dobrega prehrambenega statusa prispeva k preživetju (vsaj pri 
nekaterih vrstah tumorjev) in kakovosti življenja bolnikov z rakom,

U. ker lahko nekatere vrste raka preprečimo, zdravje na splošno pa se lahko izboljša z bolj 
zdravim življenjskim slogom in ker se da rakava obolenja ozdraviti oziroma se možnost 
ozdravitve močno poveča, če se odkrijejo dovolj zgodaj,

V. ker lahko dobro zasnovan in dobro voden nacionalni program za nadzor raka zmanjša 
pogostnost in smrtnost rakavih obolenj – v nekaterih primerih tudi za več kot 70 
odstotkov – ter izboljša življenje bolnikov z rakom, ne glede na to, kako omejena so 
sredstva držav,

W. ker izvajanje učinkovitih nacionalnih programov za zgodnje odkrivanje, ki temeljijo na 
prebivalstvu (in so v skladu z evropskimi smernicami, če že obstajajo), močno izboljša 
kakovost in dostopnost zgodnjega odkrivanja raka, diagnostike in terapevtskega 
zdravljenja za prebivalstvo ter s tem tudi nadzor raka,

X. ker so nacionalni registri raka v vseh državah članicah bistveni za zagotavljanje 
primerljivih podatkov o rakavih obolenjih,

Y. ker lahko medinstitucionalno sodelovanje poveča učinkovitost skupnih prizadevanj,

Z. ker onkologija v vseh državah članicah ni priznana kot zdravniška specializacija in ker 
je treba zagotavljati nenehno zdravstveno izobraževanje,

AA. ker je prosti pretok oseb in delavcev zagotovljen v zakonodaji Skupnosti, in ker pravica 
do ustanavljanja načeloma zagotavlja, da gredo lahko zdravstveni strokovnjaki tja, kjer 
jih najbolj potrebujejo, kar neposredno koristi pacientom in preprečuje številne težave v 
zvezi s čezmejnim pretokom pacientov;

AB. ker zahteva kompleksnost rakavih obolenj boljšo komunikacijo med številnimi 
različnimi zdravstvenimi strokovnjaki, ki sodelujejo pri zdravljenju rakavih obolenj, in 
ker lahko psihosocialna oskrba bolnikov z rakom izboljša kakovost njihovega življenja;

AC. ker bolniki z rakom zaenkrat nimajo enakopravnega dostopa do zdravstvenih podatkov 
in nujno potrebujejo več informacij za vsako stopnjo svoje bolezni,

1. pozdravlja predlog Evropske komisije o evropskem partnerstvu za boj proti raku za 
obdobje 2009–2013, ki bi podpiralo države članice pri njihovem boju z rakom z 
zagotavljanjem okvira za opredeljevanje in izmenjavo informacij, zmogljivosti in 
strokovnih znanj pri preprečevanju in obvladovanju raka ter z združitvijo ustreznih 
zainteresiranih strani iz vse Evropske unije v skupnih prizadevanjih;
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2. poudarja, da bi bilo treba za dobro in učinkovito partnerstvo vzpostaviti tesnejše 
sodelovanje z zainteresiranimi stranmi, soudeležbo civilne družbe ter združenj delavcev 
in delodajalcev na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 

3. poziva Evropsko komisijo in Evropski svet, naj sodelujeta z Evropskim parlamentom v 
dobro usklajenem medinstitucionalnem partnerstvu, da bi zmanjšali breme raka;

4. poudarja, da lahko celovit pristop k raku in večdisciplinarne skupine zagotovijo 
bolnikom z rakom več učinkovite oskrbe, celovita oskrba za rakava obolenja, pri čemer 
sta ustrezno upoštevana psihosocialno dobro počutje in podpora, pa je bistveni del 
oskrbe, ki bi ga morali spodbujati;

5. poudarja, da lahko v skladu z Lizbonsko pogodbo tudi Evropski parlament in Svet – po 
rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom 
ter Odborom regij – sprejmeta spodbujevalne ukrepe za varstvo in izboljšanje 
človekovega zdravja;

6. poziva države članice, naj čim prej oblikujejo celovite načrte v zvezi z rakom, saj so 
ključ do uresničenja ambiciozno zastavljenega dolgoročnega cilja partnerstva, da bi do 
leta 2020 breme raka zmanjšali za 15 odstotkov;

7. poudarja, da je preventiva stroškovno najučinkovitejši odziv, kajti tretjina rakavih 
obolenj se da preprečiti, in poziva, naj se več sredstev sistematično in strateško vloži v 
preventivo; pri sedanji finančni nestabilnosti je toliko pomembneje ohranjati naložbe v 
zdravje, zlasti s tovrstnimi preprečevalnimi ukrepi;

8. poudarja, da se je treba pri naraščajočem številu kroničnih bolnikov, pri katerih bolezni 
ni mogoče pozdraviti, jo je pa mogoče za več let stabilizirati, vse bolj osredotočiti na 
kakovost življenja;

9. poudarja, da bi morali ukrepi, osredinjeni v zmanjševanje razlik glede bremena raka, 
zajemati usmerjeno spodbujanje zdravja, izobraževanje javnosti in preventivne 
programe ter zbiranje podatkov iz nacionalnih registrov za primere raka med 
prebivalstvom, ter primerljive, popolne in točne podatke o rakavih obolenjih iz 
registrov;

10. odločno poziva, naj partnerstvo EU za preprečevanje in zdravljenje raka in prihodnje 
pobude EU, kakršna je revidirano priporočilo Sveta o zgodnjem odkrivanju raka, poleg 
spodbujanja zdravja in boja proti preveliki telesni teži in uživanju alkohola obravnavajo 
preprečevanje in nadzor bolezni, ki se lahko razvijejo v rakava obolenja, na primer 
primarno in sekundarno preprečevanje virusnega hepatitisa ter po potrebi njegovo 
zdravljenje;

11. poudarja, da bi bilo treba razviti celovite (osnovne in klinične) raziskave o uporabi 
prehrane pri preprečevanju raka oziroma zdravljenju neprimerne prehranjenosti, 
povezane z rakavimi obolenji, pa tudi ocenjene in splošno sprejete smernice o 
prehrambeni podpori za bolnike z rakom;
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12. poudarja, da je treba evropski kodeks proti raku pregledati ter širše in odločneje razširiti 
po vsej EU-27, v sklopu partnerstva EU za preprečevanje in zdravljenje raka pa je treba 
ta prizadevanja posebej usmeriti v nove države članice; 

13. poudarja, da je mogoče rakava obolenja zmanjšati in nadzirati z izvajanjem strategij za 
zgodnje odkrivanje, temelječih na znanstvenih dognanjih, in obravnavanjem bolnikov z 
rakom; to zajema ustrezne informacije o koristih presejalnega programa za ozaveščanje 
tistih oseb, ki bi jim program koristil;

14. poudarja, da se je nujno treba dogovoriti o standardih za kakovostno zdravljenje rakavih 
obolenj pri otrocih ter jih razširiti in uporabljati v vsej EU-27; 

15. poziva Komisijo, naj v sedmem okvirnem programu za raziskave zagotovi financiranje 
nadaljnjega razvoja krvnih testov (testi z biomarkerji);

16. poziva, naj se poveča podpora za raziskave o preprečevanju raka, med drugim tudi 
raziskave o učinkih škodljivih kemikalij in onesnaževalcev okolja, prehrani, 
življenjskem slogu, genetskih dejavnikih ter o medsebojnem delovanju teh dejavnikov, 
poziva pa tudi, naj se raziščejo povezave med rakom dojk in morebitnimi dejavniki 
tveganja, na primer tobakom, alkoholom in hormoni;

17. poziva Komisijo, naj spodbudi države članice k večjim naložbam v preventivo;

18. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru partnerstva EU za preprečevanje in 
zdravljenje raka vzpostavijo evropsko mrežo za preventivo; 

19. poudarja, da zahteva optimalna oskrba bolnika večdisciplinarni pristop in da je vloga 
zdravnika onkologa kot bolnikovega posrednika osrednja; da se zagotovi čim boljša 
usposobljenost zdravnikov, ki uporabljajo zdravila proti raku, pa so potrebni 
izobraževanje ter jasna merila in smernice; 

20. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo informacijske kampanje o 
preventivnih pregledih za odkrivanje rakavih obolenj, namenjene širši javnosti in vsem 
ponudnikom zdravstvenih storitev, pa tudi izmenjave najboljše prakse o uporabi 
ukrepov za preprečevanje ali zgodnje odkrivanje, kot so stroškovno učinkovito 
vključevanje ustreznega testiranja za humani papiloma virus (HPV) za zgodnje 
odkrivanje raka na materničnem vratu in cepljenje proti temu virusu za zaščito mladih 
žensk proti raku materničnega vratu, ter poziva partnerstvo EU za preprečevanje in 
zdravljenje raka, naj preuči, ali je treba posodobiti priporočilo Sveta o zgodnjem 
odkrivanju raka, da bi se lahko upoštevala dognanja o učinkovitem zgodnjem 
odkrivanju raka prostate pri moških;

21. poziva Komisijo, naj pripravi listino o zaščiti bolnikov z rakom in kroničnih bolnikov 
na delovnem mestu, da bi se lahko od podjetij zahtevalo, naj obolelim omogočijo 
nadaljevanje delovnega razmerja med zdravljenjem in vrnitev k njihovim običajnim 
poklicnim dejavnostim po končanem zdravljenju;

22. se zaveda, da nenazadnje se tudi kakovost paliativne oskrbe terminalnih bolnikov z 
rakom med državami članicami razlikuje, zato lahko izmenjava dobre prakse precej 
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pripomore, ter poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo paliativno oskrbo ter 
oblikujejo ustrezne smernice;

23. poudarja, da so potrebna večja prizadevanja v psihosocialnih programih in programih 
poklicne rehabilitacije za bolnike z rakom, ki zajemajo celo vrsto dejavnosti za 
informiranje, svetovanje o morebitnih spremembah življenjskega sloga in vedenja, 
psihološko podporo in socialnovarstvena vprašanja;

24. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo zakonodaja Skupnosti vsebovala spodbude za 
industrijo in raziskovalce, da bi pristopili k potekajočim raziskavam z namenom 
razvijanja novih zdravil in oblik zdravljenja, utemeljenih na znanstvenih dognanjih, za 
boj proti raku in njegov nadzor; 

25. poziva Komisijo, naj prek omrežij zdravstvenih strokovnjakov zagotovi širjenje 
najboljše prakse pri zdravljenju in negi, da bi državljanom zagotovila dostop do 
najboljšega razpoložljivega zdravljenja; 

26. poziva države članice in Komisijo, naj razvijejo in okrepijo pobude, ki zagotavljajo 
podporo ljudem, ki jih je rak posredno ali neposredno prizadel, zlasti z uvedbo in 
razvojem psihološke oskrbe in podpore za preživele bolnike z rakom po vsej EU;

27. poziva Komisijo in države članice, naj zagotovijo, da bodo zdravila za rakava obolenja 
v vseh državah članicah enako dostopna vsem bolnikom, ki jih potrebujejo;

28. pričakuje, da bodo države članice sprejele boljše informacijske politike o pomembnosti 
zgodnjega odkrivanja raka dojk, materničnega vratu in debelega črevesa, da bi povečale 
stopnjo sprejetosti in udeležbe pri vseh ciljnih skupinah prebivalstva, ob čemer naj se še 
posebej posvetijo vključitvi manjšinskih skupin in skupin, ki so prikrajšane v socialno-
ekonomskem smislu;

29. poudarja, da so cilji partnerstva EU pri preprečevanju in zdravljenju raka dolgoročni, 
zato poziva evropske institucije, naj prihodnjem zdravstvenem proračunu Skupnosti 
podprejo njegovo delovanje za deset let; poziva Komisijo, naj spremlja napredek pri 
izvajanju priporočil tega partnerstva; 

30. naroča svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Vsako leto diagnosticirajo raka pri 3,2 milijona Evropejcih

Kot je zapisano tudi sporočilu Komisije, je rak eden večjih zdravstvenih izzivov, s katerimi se 
soočamo v Evropi, pa tudi po svetu. Žal se tudi v drugem tisočletju vrtoglavo veča. Z več kot 
tremi milijoni novoobolelih in 1,7 smrti vsako leto je zdaj rak drugi najpogostejši vzrok smrti 
in obolevnosti v Evropi. Po sedanjih podatkih bodo pri vsakem tretjem Evropejcu v življenju 
diagnosticirali raka, strokovnjaki pa predvidevajo, da bo to breme zaradi staranja prebivalstva 
strmo naraščalo, če ne bomo nemudoma ukrepali za nadzor te bolezni. To je bil tudi razlog za 
resolucijo Evropskega parlamenta o boju proti raku v razširjeni EU, kampanjo parlamentarne 
interesne skupine Poslanci EP v boju proti raku, pobude slovenskega predsedovanja EU, 
zaradi katere je Svet sprejel sklepe o zmanjšanju bremena raka.

Odziv na te pobude je, da je rak še naprej posebna prednostna naloga Evropske skupnosti. 
Evropska komisija predlaga evropsko partnerstvo za boj proti raku za obdobje 2009–2013, 
nov poskus, da bi v sodelovanju v duhu plodnega partnerstva združili vse zainteresirane 
strani. Rak je družbeno in politično vprašanje, zato zahteva skupno ukrepanje na evropski, 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Lizbonska pogodba določa, da je Unija pristojna za 
izvajanje ukrepov za podporo, uskladitev ali dopolnitev ukrepov držav članic. Eno od 
področij tovrstnega ukrepanja je varstvo in izboljšanje človekovega zdravja (člen 2E). V času 
finančne krize ima evropsko partnerstvo odlično priložnost, da spodbudi države članice, naj 
več vlagajo v preventivo in zdrav način življenja.  Da bi učinkoviteje usklajevali dejavnosti in 
ukrepe, ki jih države članice in druge zainteresirane strani sprejemajo na različnih področjih 
politike, moramo ves čas tesno sodelovati z delodajalci in delavci. Evropsko breme raka bomo
znatno zmanjšali samo, če bomo k skupnim prizadevanjem pritegnili ustrezne zainteresirane 
strani po vsej Evropski uniji.

Rak je eno najbolj dolgoročnih področij ukrepanja Skupnosti v javnem zdravju. V zdravstveni 
politiki na ravni EU je bilo doseženega že veliko, kar posredno in neposredno vpliva na 
preprečevanje in nadzor raka. Evropski parlament je bil v svojem prejšnjem mandatu na tem 
področju zelo dejaven. Vprašanje raka nam je uspelo postaviti visoko na dnevni red evropskih 
institucij. 

V Evropi pa vendarle še vedno vladajo nesprejemljive razlike v obvladovanju raka. Zato so 
EU in nekatere države začele več projektov, med drugim programe zgodnjega odkrivanja raka 
in nacionalne načrte za raka. Dobro zasnovan in voden program za nadzor raka zmanjša 
pojavnost te bolezni in izboljša življenje bolnikov z rakavimi obolenji, ne glede na to, s kako 
omejenim sredstvo države razpolagajo.  Zato bi moral biti eden najpomembnejših ukrepov 
partnerstva pozvati vlade in EU k razvoju, izvajanju in izboljšanju že obstoječih nacionalnih 
načrtov za raka. Tovrstni načrti bi se morali spoprijeti s temi obolenji na vseh ravneh – od 
preventive, presejalnih pregledov in zgodnjega odkrivanja do vrhunske diagnostike, 
zdravljenja in nege, psihosocialne in paliativne oskrbe, pa tudi raziskav rakavih obolenj.

Evropsko partnerstvo določa, da se da tretjina rakavih obolenj preprečiti in da je preventiva 
stroškovno najučinkovitejši ukrep. Ukrepanje v tej smeri pa zahteva dolgoročno in nenehno 
vlaganje. Če želi Evropa izpolniti ambiciozni cilj, ki ga je Komisija zastavila v svojem 
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sporočilu, namreč 15-odstotno zmanjšanje novoobolelih do leta 2020, in če upoštevamo 
naraščajoči trend rasti in staranja prebivalstva, bi morali zagotovo znižati stopnje pojavnosti. 

Zato pozivamo, naj se v preventivo sistematično in strateško vlaga več sredstev, sicer bo 
zastavljeni cilj ostal povsem nestvaren. Evropska unija se je že dogovorila o dveh pomembnih 
preventivnih instrumentih, ki temeljijo na znanstvenih dognanjih: o evropskem kodeksu 
proti raku, ki določa okvir za spodbujanje zdravega načina življenja v javnosti, ter 
priporočilih Sveta o zgodnjem odkrivanju raka dojk, materničnega vratu in debelega 
črevesa, ki so odlična podlaga za vlaganje v odločna in vztrajna prizadevanja za preventivo, 
da bi omejili poplavo rakavih obolenj. Priporočamo, naj se ta instrumenta v okviru partnerstva 
odločneje spodbujata, da bi zajeli čim širšo javnost, tudi težje dosegljive kroge, na primer 
manjšine in prikrajšane skupine. 

Eden od izzivov pri argumentiranju preventive je, da moramo vlagati v prihodnost, saj je za 
pobude glede preventivnih dejavnosti že zaradi njihove narave potrebnih vsaj deset let, da se 
pokažejo oprijemljivi rezultati. Sistematično moramo zbirati dokaze o preventivi, sicer bo 
prepričevanje vlad, naj vlagajo v preventivo, Sizifovo delo.

V tem smislu je ena od pomanjkljivosti predloga Komisije, da so cilji v njenem sporočilu 
zastavljeni za desetletno obdobje, proračun Skupnosti pa je organiziran kratkoročno. 
Predlagamo, naj se poročilo predstavi odboru ENVI Evropskega parlamenta v tretjem letu 
delovanja partnerstva, da se bodo sprejeti ukrepi pregledali in da se bo zagotovila nadaljnja 
proračunska podpora naše institucije.


