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NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

– s ohledem na čtvrté vydání publikace Evropské pokyny pro zajištění kvality při 
screeningu a diagnostice rakoviny prsu1, kterou vydala Komise

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 20082 o boji proti rakovině a na usnesení ze 
dne 25. října 2006 o rakovině prsu3,

– s ohledem na doporučení Evropské rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny
i na závěry Rady ze dne 22. května 2008 o zmírnění dopadů rakoviny v Evropě,

A. vzhledem k tomu, že podle Světové zdravotnické organizace je rakovina celosvětově 
jednou z hlavních příčin úmrtí a v roce 2004 způsobila zhruba 13 % všech úmrtí,

B. vzhledem k tomu, že nejčastější typy rakoviny se liší v závislosti na pohlaví, a vzhledem
k tomu, že ženy jsou nejčastěji postihovány rakovinou prsu, děložního čípku, děložní 
sliznice, vejcovodu, vaječníků a vagíny, ale také častěji než muži jsou postiženy 
rakovinou žaludku a tlustého střeva a konečníku; vzhledem k tomu, že výskyt rakoviny 
prsu u žen je v mnoha evropských zemích na vzestupu, přičemž postihuje také mladší 
ženy, a vzhledem k tomu, že v EU každoročně onemocní rakovinou prsu 275 000 žen,

C. vzhledem k tomu, že zhruba 30 % onemocnění rakovinou lze předejít a následky lze 
zmírnit včasným rozpoznáním nemoci a její léčbou; vzhledem k tomu, že účinnost 
národních screeningových programů pro ženy se liší a závisí na míře pokrytí ženské 
populace, dostupnosti mamografu a jeho kvalitě, léčbě a dalších faktorech, 

D. vzhledem k tomu, že výskytu rakoviny děložního čípku (druhého nejběžnějšího druhu 
rakoviny u žen po rakovině prsu) lze zabránit vhodnými opatřeními, do nichž patří např. 
aplikace profylaktické vakcíny proti karcinogenním virům, 

1. domnívá se, že je třeba prozkoumat souvislost mezi rakovinou a pohlavím, a že je potřeba 
provádět konkrétní, ucelený výzkum dopadu pracovního prostředí na onemocnění 
rakovinou u žen, včetně výzkumu týkajícího se působení škodlivých chemikálií
a znečištění životního prostředí, výživy, životního stylu, genetických faktorů a vzájemné 
působení všech těchto vlivů;

2. domnívá se, že plné uplatňování Evropských pokynů vypracovaných Komisí pro zajištění 
kvality při screeningu a diagnostice rakoviny prsu ze strany členských států je 
předpokladem pro snížení úmrtnosti v EU, a podtrhuje, že nerovnosti ve výskytu 

                                               
1 Evropské pokyny pro zajištění kvality při screeningu a diagnostice rakoviny prsu. Čtvrté vydání, Evropská 
komise, generální ředitel pro zdraví a ochranu spotřebitele, 2006.
2 P6_TA (2008)0121
3 P6_TA (2006)0449
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rakoviny, úmrtnosti a míře přežití mezi členskými státy stále přetrvávají; proto se 
domnívá, že je nezbytné vyměňovat osvědčené postupy a posílit spolupráci, pokud jde
o národní strategie pro řešení těchto nerovností;   

3. vítá návrh Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině na období 2009–2013
a návrh na zmírnění dopadů rakoviny zavedením celoplošného screeningu rakoviny prsu, 
děložního čípku, tlustého střeva a konečníku do roku 2013 a vyzývá členské státy, aby se 
plně zapojily do uplatňování těchto pokynů. 


