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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в 
предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид четвъртото издание от страна на Комисията на Европейските 
насоки за гарантиране на качеството на скрининга и диагностиката на рака на 
гърдата,1,

– като взе предвид резолюцията си от 10 април 2008 г.2 относно борбата срещу рака и 
резолюцията си от 25 октомври 2006 г.3 относно рака на гърдата,

– като взе предвид препоръката на Европейския съвет от 2 декември 2003 г. относно 
онкологичния скрининг, както и заключенията на Съвета от 22 май 2008 г. относно 
намаляване на тежестта, свързана с раковите заболявания;

А. като има предвид, че според Световната здравна организация ракът е един от 
водещите причинители на смърт в световен мащаб и на него се дължат около 13 % 
от всички смъртни случаи през 2004 г.,

Б. като има предвид, че най-честите видове ракови заболявания са различни при 
жените и мъжете и че жените страдат най-вече от рак на гърдата, на маточната 
шийка, на ендометриума, на маточните тръби, на яйчниците и на вагината, но често 
и от рак на стомаха и колоректален рак; като има предвид, че честотата на случаите 
на рак на гърдата се повишава сред жените в много европейски държави, като засяга 
също така по-млади жени, и че в ЕС 275 000 жени се разболяват от рак на гърдата 
всяка година,

В. като има предвид, че около 30 % от раковите заболявания могат да бъдат 
предотвратени, а последствията да бъдат намалени с ранно откриване и лечение, 
като същевременно ефикасността на националните програми за скрининг за жени 
варира и зависи от процента от жените, които обхващат, достъпността на 
мамографията и качеството й, лечението и други фактори, 

Г. като има предвид, че случаите на рак на маточната шийка (втория по честота рак 
при жените след рака на гърдата) могат да бъдат предотвратени с подходящо 
лечение като профилактични ваксини срещу канцерогенни вируси,

1. счита, че са необходими повече изследвания на връзката между раковите 
заболявания и пола, както и специфично, нефрагментирано изследване на 
въздействието на работната среда върху заболеваемостта от рак при жените, 
включително изследване на влиянието на вредни химикали и замърсяването на 

                                               
1 Европейски насоки за гарантиране на качеството на скрининга и диагностиката на рака на гърдата, 
четвърто издание, Европейска комисия, Генерална дирекция „Здравеопазване и защита на 
потребителите“, 2006 г.
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околната среда, храненето, начина на живот, генетичните фактори и 
взаимодействието на всички тези фактори;

2. счита, че пълното прилагане от държавите-членки на издадените от Комисията 
Европейски насоки за гарантиране на качеството на скрининга и диагностиката на 
рака на гърдата е предпоставка за намаляване на смъртните случаи в ЕС, и 
подчертава, че все още съществуват неравенства между държавите-членки по 
отношение на броя случаи на ракови заболявания и нивата на смъртност и 
преживяемост; затова счита, че е необходимо да се обменят най-добри практики и 
да се засили сътрудничеството по отношение на националните стратегии за 
преодоляване на тези неравенства;

3. приветства предложението на Комисията за европейско партньорство за действия 
срещу рака за периода 2009–2013 г. и предложението за намаляване на тежестта, 
свързана с раковите заболявания, като се въведе скрининг на 100 % от населението 
за рак на гърдата, рак на маточната шийка и колоректален рак до 2013 г., и 
настоятелно изисква държавите-членки изцяло да прилагат насоките.


