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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκδοση των ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων γραμμών της 
Επιτροπής για την εξασφάλιση της ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Απριλίου 20082, σχετικά με την καταπολέμηση 
του καρκίνου και το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 20063, σχετικά με τον καρκίνο
του μαστού,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, 
σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, καθώς και τα συμπεράσματα του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2008, για τη μείωση του άχθους του καρκίνου,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ο καρκίνος είναι 
μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και σε αυτόν αποδόθηκε το 13% 
περίπου όλων των θανάτων που επήλθαν κατά το 2004,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συχνότερα είδη καρκίνου διαφέρουν μεταξύ γυναικών και 
ανδρών, καθώς και ότι οι γυναίκες προσβάλλονται κυρίως από καρκίνο του μαστού, του 
τραχήλου της μήτρας, του ενδομητρίου, των σαλπιγγών, των ωοθηκών και του αιδοίου, 
αλλά συχνά επίσης και από καρκίνους του στομάχου και του παχέος εντέρου· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα του καρκίνου του μαστού αυξάνεται μεταξύ των 
γυναικών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προσβάλλοντας και νεότερες γυναίκες και ότι 
275.000 γυναίκες προσβάλλονται από καρκίνο του μαστού ετησίως στην ΕΕ,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 30% των καρκίνων είναι δυνατόν να προληφθούν και οι 
συνέπειές τους να μετριασθούν με την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία και, παράλληλα, 
ότι η αποτελεσματικότητα των εθνικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου για 
τις γυναίκες ποικίλλει και εξαρτάται από το ποσοστό κάλυψης του γυναικείου 
πληθυσμού, την πρόσβαση σε μαστογραφία και την ποιότητα αυτής, τη θεραπεία και 
άλλους παράγοντες, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 
(του δεύτερου συχνότερου είδους καρκίνου στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού) 
μπορεί να προληφθεί μέσω κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής, όπως είναι τα προληπτικά 
εμβόλια κατά καρκινογόνων ιών,

1. θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ καρκίνου και 

                                               
1 Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη 
διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Τέταρτη έκδοση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Υγείας και 
Προστασίας του Καταναλωτή, 2006.
2 P6 TA(2008) 0121
3 P6 TA(2006) 0449
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φύλου καθώς και συγκεκριμένη, όχι αποσπασματική, έρευνα σχετικά με την επίδραση του 
εργασιακού περιβάλλοντος στους καρκίνους που προσβάλλουν τις γυναίκες, 
συμπεριλαμβανομένης της έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις των επιβλαβών χημικών και 
της μόλυνσης του περιβάλλοντος, της διατροφής, του τρόπου ζωής, των γενετικών 
παραγόντων και της αλληλεπίδρασης όλων των ανωτέρω·

2. θεωρεί ότι η πλήρης εφαρμογή από τα κράτη μέλη των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων 
γραμμών της Επιτροπής για την εξασφάλιση της ποιότητας στον προσυμπτωματικό 
έλεγχο και τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού αποτελεί προϋπόθεση για τη μείωση 
των ποσοστών θνησιμότητας στην ΕΕ και υπογραμμίζει ότι ανισότητες μεταξύ των 
κρατών μελών όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου, τη θνησιμότητα και 
τα ποσοστά επιβίωσης εξακολουθούν να υπάρχουν· θεωρεί, συνεπώς, αναγκαία την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά τις 
εθνικές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων αυτών·

3. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με μια ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση 
κατά του καρκίνου για την περίοδο 2009-2013 και την πρόταση να μειωθεί το άχθος του 
καρκίνου με τη θέσπιση προσυμπτωματικού ελέγχου του 100% του πληθυσμού κατά των 
καρκίνων του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου έως το 2013 και 
παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις κατευθυντήριες γραμμές·


