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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om meddelandet från kommissionen: åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap
(2009/2103(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: 
ett europeiskt partnerskap (KOM(2009)0291),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1350/2007/EG av den 
23 oktober 2007 om inrättande av ett andra gemenskapsprogram för åtgärder på 
hälsoområdet (2008–2013)1,

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om ”Tillsammans för hälsa:
Strategi för EU: 2008–2013”2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1982/2006/EG av 
den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för 
verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration 
(2007-2013)3,

– med beaktande av rådets slutsatser om minskning av den europeiska cancerbördan, 
antagna den 10 juni 20084,

– med beaktande av rådets rekommendation 2003/878/EG av den 2 december 2003 om 
cancerscreening5,

– med beaktande av sin förklaring av den 11 oktober 2007 om behovet av en övergripande 
strategi för att bekämpa cancer6,

– med beaktande av sin resolution av den 10 april 2008 om kampen mot cancer i den 
utvidgade Europeiska unionen7,

– med beaktande av sin resolution av den 25 oktober 2006 om bröstcancer i det utvidgade 
EU8,

                                               
1 EUT L 301, 20.11.2007, s. 3.
2 Antagna texter P6_TA(2008)0477.
3 EUT L 412, 30.12.2006, s. 1.
4 Europeiska unionens råds slutsatser om minskning av cancerbördan, rådets 2876:e möte (sysselsättning, 
socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor), Luxemburg den 10 juni 2008.
5 EUT L 327, 16.12.2003, s. 34.
6 EUT C 227 E, 4.9.2008, s. 160.
7 EUT C 247 E, 15.10.2009, s. 11.
8 EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 273.
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– med beaktande av sin resolution av den 5 juni 2003 om bröstcancer i 
Europeiska unionen1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 646/96/EG av den 
29 mars 1996 om antagande av en handlingsplan för kampen mot cancer inom ramen 
för verksamheten på folkhälsoområdet (1996–2000)2,

– med beaktande av rådets beslut 2004/513/EG av den 2 juni 2004 om ingående av 
WHO:s ramkonvention om tobakskontroll3,

– med beaktande av Europeiska kodexen mot cancer, tredje versionen,

– med beaktande av den internationella cancerrapporten 2008 från Internationella byrån 
för cancerforskning (IARC),

– med beaktande av Europaparlamentets förklaring om hepatit C4,

– med beaktande av den verksamhet som bedrivits och de slutsatser som dragits av den 
partiövergripande intressegruppen Ledamöter av Europaparlamentet mot cancer (MAC),

– med beaktande av artikel 184 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 35 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna5,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-.../2010), och av 
följande skäl:

A. Trots läkarvetenskapens framsteg ökar cancern epidemiskt överallt i världen.

B. Cancer var den näst vanligaste dödsorsaken 2006, och svarade för två av tio dödsfall 
bland kvinnor och tre av tio dödsfall bland män, vilket innebär att cancer diagnostiseras 
hos ungefär 3,2 miljoner invånare i EU årligen.

C. Enligt uppskattningar av Internationella byrån för cancerforskning (IARC) får en av 
tre européer diagnosen cancer under sin livstid och en av fyra européer dör av 
sjukdomen.

D. Utifrån detta har det beräknats att 3 miljoner européer kommer att få cancer under 2010 
och inemot 2 miljoner förväntas avlida i cancer samma år, samt att motsvarande siffror 

                                               
1 EUT C 68 E, 18.3.2004, s. 611.
2 EGT L 95, 16.4.1996, s. 9.
3 EUT L 213, 15.6.2004, s. 8.
4 EUT C 27 E, 31.1.2008, s. 247.
5 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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för 2020 kommer att uppgå till 3,4 miljoner i cancer insjuknade européer och över 
2,1 dödsfall i sjukdomen.

E. Kampen mot cancer bör betraktas som en väsentlig del av hälsostrategin.

F. Cancer i barndomen, som är den huvudsakliga orsaken till att personer dör av sjukdom i 
unga år, kan behandlas med framgång så att vi uppnår ett överlevnadstal på 80 procent.

G. Effektiv förebyggande verksamhet kan avsevärt bidra till bättre hälsa och om 
screeningen av livmoderhalscancer utvidgas till 100 procent av befolkningen har detta 
förutsagts kunna minska antalet förlorade levnadsår med över 94 procent, och på 
152 utförda gynekologiska cellprov förutses ett räddat levnadsår.

H. Cancer orsakas av många faktorer i flera steg och därför måste vi få en ny syn på 
cancerförebyggandet, så att faktorer som betingas av arvsanlag, levnadsvanor, yrke och 
miljö åtgärdas likvärdigt på ett sätt där man tar hänsyn till vilken sammanlagd effekt de 
olika faktorerna faktiskt har, i stället för att inrikta sig på enskilda orsaker.

I. Hormonstörande kemikalier kan ha en stor betydelse för uppkomsten av cancer, t.ex. 
bröstcancer och testikelcancer, och för dessa ämnen krävs därför särskilda åtgärder.

J. Hälso- och sjukvården i Europa står inför stora utmaningar som hotar dess förmåga till 
fortsatt verksamhet på längre sikt. Först och främst märks den inverkan som den allt 
högre genomsnittsåldern bland befolkningen kommer att få på efterfrågan på arbetskraft 
och på de sammanlagda vårdkostnaderna. Till detta kommer att den nya tekniken 
visserligen är till stor nytta, men den kräver lämpligt utbildad personal och möjligen 
också ökade utgifter.

K. Den allt högre genomsnittsåldern bland unionens befolkning är ett av skälen till att 
kostnaderna för cancer ökar i hela EU.

L. I Lissabonfördraget gäller delad behörighet mellan Europeiska unionen och 
medlemsstaterna i folkhälsofrågor av allmänt intresse, såsom skyddet av den fysiska och 
psykiska hälsan. 

M. Dödligheten i cancer är högre i de nya medlemsstaterna än i EU-15.

N. Enligt WHO:s uppskattningar kan minst en tredjedel av alla cancerfall förebyggas och 
förebyggande arbete är den mest kostnadseffektiva strategin mot cancer på lång sikt och 
det uppskattas att cancer kunde förebyggas om man ändrade eller undvek vissa särskilda 
riskfaktorer såsom rökning, övervikt, ringa konsumtion av frukt och grönsaker, 
fysisk inaktivitet samt bruk av alkohol.

O. Redan 1987 utvecklades på experthåll den europeiska kodexen mot cancer som ett 
evidensbaserat redskap för förebyggande insatser.

P. De alarmerande och oacceptabla skillnaderna vad gäller cancervårdens kvalitet, 
program för cancerscreening, riktlinjer för evidensbaserad bästa praxis, 
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strålbehandlingsresurser och tillgång till läkemedel mot cancer är några av orsakerna till 
att femårsöverlevnaden för de flesta cancerformer skiljer sig så mycket i Europa.

Q. Cancer kan reduceras och kontrolleras med hjälp av evidensbaserade strategier för tidig 
upptäckt och behandling av cancerpatienter.

R. Uppskattningsvis beror 25 procent av alla dödsfall i cancer i EU på rökning. Rökning 
orsakar mellan 80 och 90 procent av dödsfallen i lungcancer världen över och alltfler 
unga flickor börjar röka, så att det råder risk för att lungcancer bland kvinnor kommer 
att bli vanligare i framtiden.

S. Under de gångna tjugo åren har förekomsten av levercancer mer än fördubblats och 
2006 konstaterades 50 300 nya cancerfall i EU-27 och 45 771 personer avled i 
sjukdomen. Förutom övervikt och överdrivet alkoholbruk kan mellan 75 och 85 procent 
av fallen av primär levercancer tillskrivas ihållande infektioner med virusbetingad 
hepatit (B eller C).

T. Det är allmänt vedertaget att levnadsvanorna, framför allt kostvanorna, påverkar 
utvecklingen av tumörer och cancerpatienter som fortsätter ha en näringsriktig kost får 
således ett bidrag till sin överlevnad (i alla fall vid vissa slags tumörer) samt till sin 
livskvalitet.

U. Vissa former av cancer går att undvika och hälsan överlag kan förbättras med hjälp av 
sundare levnadsvanor. Cancer går att bota eller åtminstone ökar utsikterna till att den 
kan botas avsevärt, om den upptäcks på ett tidigt stadium.

V. Med en väl utformad och genomförd nationell cancerplan kan såväl antalet cancerfall 
som dödligheten i cancer minskas, i vissa fall med mer än 70 procent, och 
cancerpatienter kan få ett bättre liv, oavsett vilka resursbegränsningar landet har.

W. Rikstäckande, effektiva och populationsbaserade screeningprogram – som genomförs 
enligt europeiska riktlinjer om de redan existerar – förbättrar avsevärt kvaliteten på och 
tillgången till cancerscreening, diagnos och behandling för befolkningen och därmed 
stärks även kampen mot cancer.

X. Nationella cancerregister i samtliga medlemsstater är en förutsättning för att man ska 
kunna jämföra canceruppgifter.

Y. Ett interinstitutionellt samarbete kan göra våra gemensamma insatser effektivare.

Z. Onkologi är inte erkänd som medicinsk specialitet i alla medlemsstater, och det måste 
finnas fortlöpande medicinsk utbildning.

AA. Gemenskapslagstiftningen garanterar fri rörlighet för personer och arbetstagare och 
etableringsfriheten hjälper i princip yrkesfolk inom hälso- och sjukvården att resa dit där 
de behövs som mest, vilket blir till direkt nytta för patienterna och gör det möjligt att 
undvika de många svårigheter som är förenade med gränsöverskridande förflyttningar 
av patienterna.
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AB. Cancerns invecklade karaktär ställer krav på bättre kommunikation mellan de många 
och olika yrkespersoner inom hälso- och sjukvården vilka medverkar vid behandlingen 
av cancerpatienter och psykosocial vård av cancerpatienter kan ge dem bättre 
livskvalitet.

AC. Cancerpatienter har för närvarande inte tillgång på lika villkor till medicinsk 
information och är i stort behov av mer information i varje stadium av sjukdomen.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att inrätta ett europeiskt 
partnerskap för åtgärder mot cancer 2009–2013, för att stödja medlemsstaterna i deras 
kamp mot cancer genom att inrätta en ram för att kartlägga och dela information, 
kapacitet och expertis inom cancerprevention och kontroll, och engagera berörda parter 
runtom i EU i en gemensam insats.

2. Europaparlamentet betonar att vi av omsorg om ett bra och effektivt partnerskap bör 
inrätta ett närmare samarbete med de berörda parterna, där det civila samhället 
tillsammans med organisationer för arbetsgivare och arbetstagare ska medverka på 
europeisk, nationell, regional och lokal nivå.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Europeiska rådet att samarbeta med 
parlamentet i ett väl samordnat interinstitutionellt partnerskap för att minska 
cancerbördan.

4. Europaparlamentet betonar att en heltäckande strategi i cancerbekämpningen kan 
tillsammans med tvärvetenskapliga team tillförsäkra cancerpatienterna bättre vård och 
att en helhetsbetonad cancervård med vederbörlig hänsyn tagen till psykosocialt 
välbefinnande och stöd är en viktig del av vården som också förtjänar stöd.

5. Europaparlamentet påpekar att Lissabonfördraget ger Europaparlamentet och rådet rätt 
att, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, besluta om 
stimulansåtgärder som syftar till att skydda och förbättra människors hälsa.

6. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att så snart som möjligt upprätta 
integrerade cancerplaner, eftersom dessa har en central betydelse för uppnåendet av 
parlamentets ambitiösa långsiktsmål om att minska cancerbördan med 15 procent fram 
till 2020.

7. Europaparlamentet understryker att förebyggande arbete är den kostnadseffektivaste 
insatsen, eftersom en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas, och uppmanar med 
eftertryck till att mer resurser systematiskt och strategiskt ska satsas på detta arbete. 
Parlamentet understryker att det i dessa tider av finansiell oro är än viktigare att fortsätta 
investera i hälsa, särskilt genom förebyggande åtgärder.

8. Europaparlamentet framhåller att det råder ett ökande behov av inriktning på 
livskvaliteten för de allt flera patienterna med kronisk cancer vars sjukdom inte kan 
botas men kan stabiliseras under ett antal år.
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9. Europaparlamentet betonar att åtgärderna för att minska den ojämlikt fördelade 
cancerbördan bör innefatta också ett målinriktat främjande av program för hälsa, 
folkupplysning och cancerförebyggande, liksom också insamling av uppgifter från 
nationella befolkningsbaserade cancerregister samt jämförbara, fullständiga och exakta 
registeruppgifter om cancer.

10. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck till att partnerskapet för åtgärder mot 
cancer och kommande EU-initiativ, såsom en reviderad rådsrekommendation om 
cancerscreening, inte bara bör ägna sig åt hälsofrämjande och kamp mot övervikt och 
överdrivet alkoholbruk, utan också åt att förebygga och bekämpa sjukdomar som kan 
utveckla sig till cancer, exempelvis, när så är lämpligt, primärt och sekundärt 
förebyggande samt behandling av virusbetingad hepatit.

11. Europaparlamentet betonar att en integrerad forskning (grundläggande och klinisk) om 
hur kosten kan användas för att förebygga cancer och behandla ett oriktigt näringsintag 
förknippat med cancer, bör utvecklas, liksom också validerade och allmänt vedertagna 
riktlinjer om koststöd till cancerpatienter. 

12. Europaparlamentet betonar att den europeiska kodexen mot cancer måste ses över och 
föras fram på bredare bas och mera energiskt inom EU-27 samt att ett särskilt arbete bör 
inriktas på de nya medlemsstaterna inom ramen för det europeiska partnerskapet för 
åtgärder mot cancer.  

13. Europaparlamentet betonar att cancer kan reduceras och kontrolleras med hjälp av 
evidensbaserade strategier för tidig upptäckt och behandling av cancerpatienter. Här 
ingår även ändamålsenlig information för att fördelarna med screening ska bli kända hos 
dem som bör få tillgång till sådana undersökningar.

14. Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att överenskomna kvalitetsnormer för 
behandling av cancer hos barn ska föras ut till kännedom och tillämpas inom EU-27.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla ekonomiska resurser för 
vidareutveckling av blodbaserade test (biomarkörtest) inom det sjunde ramprogrammet 
för forskning.

16. Europaparlamentet efterlyser ökat stöd till forskning kring cancerförebyggande, bland 
annat forskning kring effekterna av skadliga kemikalier och miljöförorenande ämnen 
samt kostens, levnadsvanornas och arvsanlagens effekter och växelverkan mellan alla 
dessa och efterlyser även en utredning av kopplingarna mellan bröstcancer och 
potentiella riskfaktorer såsom tobak, alkohol och hormoner.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stimulera medlemsstaterna att investera 
mera av sina resurser i förebyggande arbete.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att som ett led i det 
europeiska partnerskapet för åtgärder mot cancer inrätta ett europeiskt nätverk för 
cancerförebyggande.
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19. Europaparlamentet understryker att tvärvetenskaplighet är en förutsättning för optimal 
patientvård och att onkologläkaren spelar en nyckelroll vid kontakterna med patienten 
samt att det behövs utbildning, klara kriterier och riktlinjer för att läkare som använder 
läkemedel vid behandling av cancer ska vara optimalt kvalificerade för sin uppgift.

20. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att 
främja informationskampanjer om cancerscreening, inriktade på allmänheten och på alla 
som tillhandahåller hälso- och sjukvård, liksom också utbyte av bästa praxis när det 
gäller förebyggande åtgärder eller åtgärder för tidig upptäckt, t.ex. den 
kostnadseffektiva användningen av lämpliga HPV-tester (humant papillomvirus) för 
screening för livmoderhalscancer och HPV-vaccin som skyddar unga kvinnor mot 
livmoderhalscancer, samt uppmanar det europeiska partnerskapet för åtgärder mot 
cancer att undersöka om det behövs en uppdatering av rådets rekommendation om 
cancerscreening för att man ska kunna ta hänsyn till rönen om effektiv screening för 
prostatacancer hos män.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en stadga för skydd av 
rättigheterna för cancerpatienter och kroniskt sjuka på arbetsplatsen i syfte att kräva att 
företagen gör det möjligt för patienterna att behålla sin anställning under behandlingen 
och återgå till arbetsmarknaden efter slutförd behandling.

22. Europaparlamentet konstaterar att den palliativa vården av cancerpatienter i slutstadiet 
har olika kvalitet i olika medlemsstater och att den kan ha nytta av utbyte av exempel på 
god praxis samt uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att stimulera och 
främja palliativ vård och upprätta riktlinjer för insatsen av den.

23. Europaparlamentet betonar att det bör göras mera för cancerpatienterna i programmen 
för psykosocial och yrkesinriktad rehabilitering, i vilka det ingår ett brett spektrum av 
olika verksamhetsformer som syftar till att informera och ge råd om eventuella 
förändringar i levnadsvanor och beteende samt ge psykologiskt stöd och upplysning i 
sociala frågor.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att gemenskapslagstiftningen 
innehåller incitament för näringslivet och forskare att engagera sig i pågående forskning 
för att utveckla nya evidensbaserade läkemedel och behandlingar mot cancer.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via nätverk mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal se till att de bästa behandlings- och vårdmetoderna sprids, så att 
medborgarna garanteras tillgång till bästa möjliga behandling.

26. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att utarbeta och 
stärka initiativ till stöd för människor som direkt eller indirekt drabbats av cancer, 
särskilt genom att inleda och utveckla psykologiskt omhändertagande och stöd till dem 
som överlevt cancer i hela EU.

27. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen och medlemsstaterna att se 
till att de patienter som behöver cancerläkemedel har samma tillgång till dem i alla 
medlemsstater.
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28. Europaparlamentet förväntar sig att medlemsstaterna ska anta en bättre 
informationspolitik om vikten av screening för bröst-, livmoderhals- och 
tjocktarmscancer, för att alla befolkningskategorier som informationen riktar sig till 
bättre ska acceptera och delta i screeningen, varvid det framför allt bör uppmärksammas 
att minoritetsgrupper och grupper som är socialt och ekonomiskt missgynnade ska tas 
med.

29. Europaparlamentet påpekar att målen som uppställts av partnerskapet för åtgärder mot 
cancer är långsiktiga mål och uppmanar därför med eftertryck de europeiska 
institutionerna att i en kommande hälsobudget för gemenskapen ge stöd till 
partnerskapet så det kan fortsätta att verka på tio års sikt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att övervaka hur det går med genomförandet av rekommendationerna 
från det europeiska partnerskapet.

30. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Varje år får 3,2 miljoner invånare i Europa diagnosen cancer

Såsom kommissionen med rätta framhåller i sitt meddelande är cancern en av de största 
utmaningarna mot hälsan som vi är ställda inför i Europa och sannerligen i hela världen. 
Tyvärr ökar cancern fortfarande epidemiskt under det andra årtusendet. I nuläget, med över 
3 miljoner nya insjuknanden och 1,7 miljoner dödsfall i cancer per år är cancern den näst 
största döds- och sjukdomsorsaken i Europa. I dag kommer var tredje invånare i EU att någon 
gång under livet få diagnosen cancer och experterna förutsäger att cancerbördan kommer att 
drastiskt öka till följd av den allt högre genomsnittsåldern bland befolkningen, såvida det inte 
i dag vidtas skyndsamma åtgärder för att få till stånd en bättre cancerbekämpning. Här har vi 
också orsaken bakom Europaparlamentets resolution om kampen mot cancer i det utvidgade 
EU samt bakom den kampanj som fördes av parlamentets intressegrupp 
MEPs against Cancer och initiativet från Sloveniens ordförandeskap för EU, vilket ledde till 
antagandet av rådets slutsatser om minskning av cancerbördan.

Som ett gensvar på dessa initiativ fortsätter cancern vara en särskild prioritering för 
Europeiska gemenskapen. Kommissionen föreslår ett europeiskt partnerskap för åtgärder 
mot cancer för perioden 2009–2013, ett nytt försök att sammanföra alla berörda parter till 
gemensamt arbete i en anda av ett givande partnerskap. Cancern är ett socialt och politiskt 
problem och ställer därför krav på gemensamma åtgärder på europeisk, nationell, regional och 
lokal nivå. I Lissabonfördraget sägs det klart ut att unionen ska ha befogenhet att vidta 
åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder. Ett av de 
områden där sådana åtgärder kan komma i fråga på europeisk nivå är skyddet och 
förbättringen av människors hälsa (artikel 2E). I en tid av ekonomisk kris har det europeiska 
partnerskapet en utmärkt möjlighet att uppmuntra medlemsstaterna att satsa mera på 
förebyggande arbete och sunda levnadsvanor. För att vi mera effektivt ska kunna samordna 
verksamheten och åtgärderna inom olika områden av medlemsstaternas och andra berörda 
parters politik måste vi konsekvent samarbeta närmare med arbetsgivare och arbetstagare. Det 
är bara genom att få med de berörda parterna inom hela Europeiska unionen i en gemensam 
insats mot cancern som vi kan få till stånd en påfallande minskning av den europeiska 
cancerbördan.

Cancern är ett av de områden inom folkhälsan där gemenskapen längst varit verksam. Inom 
olika områden av hälsopolitiken på EU-nivå har man fått till stånd åtskilligt som direkt och 
positivt inverkar på cancerförebyggandet och kampen mot cancer. Under förra valperioden 
var Europaparlamentet mycket aktivt i denna anda. Vi lyckades få cancerfrågan att inta en 
mera framträdande plats på de europeiska institutionernas politiska dagordning. 

Men Europa kännetecknas fortfarande av en oacceptabel brist på jämlikhet när det gäller 
cancerkontroll. Därför har både EU och medlemsstaterna satt i gång ett flertal projekt, bland 
annat i form av program för cancerscreening och nationella cancerplaner. Med en väl 
utformad och genomförd nationell cancerplan kan antalet cancerfall minskas och 
cancerpatienter få ett bättre liv, oavsett vilka resursbegränsningar landet har. Därför bör en av 
de viktigaste åtgärderna inom partnerskapet bestå i att uppmana alla regeringar i EU att 
utveckla och genomföra nationella cancerplaner och, i de fall att sådana planer redan finns, 
förbättra dem. Dessa planer bör innefatta åtgärder mot sjukdomen på alla fronter, från 
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förebyggande, screening och tidig upptäckt till diagnostik, behandling och vård av god 
kvalitet samt psykosocial och palliativ vård och i dem bör också ingå cancerforskning.

Det europeiska partnerskapet säger att en tredjedel av alla cancerfall går att förebygga och att 
förebyggande arbete är den kostnadseffektivaste insatsen. Det här kräver emellertid 
långsiktiga och bärkraftiga satsningar på åtgärder. Om Europa vill nå det ambitiösa mål som 
uppställts i kommissionens meddelande, nämligen att antalet nya cancerfall ska minska med 
15 procent fram till 2020 i en situation där tendensen går i stigande riktning till följd av att 
befolkningen växer och dess genomsnittsålder stiger, då måste sjukdomsfrekvensen gå ner för 
att målet ska kunna nås. 

Vi uppmanar därför med eftertryck till att mer resurser systematiskt och strategiskt ska satsas 
på förebyggande arbete, eftersom detta mål i annat fall kan förbli helt illusoriskt. 
Europeiska unionen har redan kommit överens om två viktiga evidensbaserade redskap för det 
förebyggande arbetet: den europeiska kodexen mot cancer där det fastställs en ram för 
uppmuntran till sunda levnadsvanor bland allmänheten och rådets rekommendationer om 
screening för bröst-, livmoderhals- och tjocktarmscancer. Här har vi en utmärkt grund för 
satsningar på ett kraftfullt och konsekvent förebyggande arbete för att sätta stopp för den 
lavinartade ökningen av cancern. Vi rekommenderar nu att dessa befintliga redskap främjas 
mer energiskt inom ramen för partnerskapet för att uppbåda breda sektorer av allmänheten, 
bland dem också sådana kretsar som det är svårare att nå ut till, såsom minoriteter och 
missgynnade grupper. 

En av de utmaningar vi ställs inför när vi talar till förmån för förebyggande arbete är att vi 
måste förbinda oss att satsa på framtiden, eftersom det ligger i sakens natur att allt 
förebyggande arbete kommer att behöva tio år innan det ger några mätbara resultat. Vi måste 
systematiskt samla in belägg för det förebyggande arbetet, eftersom vi annars hela tiden 
kommer att få arbeta hårt för att övertyga de nationella regeringarna att satsa på detta arbete. 

På den här punkten är en av svagheterna med kommissionens förslag att målen i meddelandet 
ställts upp på tio års sikt, medan det ekonomiska stödet ur gemenskapens budget ordnats på 
kortsiktig basis. Vi föreslår att man under partnerskapets tredje verksamhetsår lägger fram en 
rapport inför Europaparlamentets miljöutskott med en översyn av de åtgärder som parlamentet 
vidtagit för att uppbåda ytterligare budgetstöd.


