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EHDOTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat 
ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

– ottaa huomioon komission laatimien rintasyöpäseulonnan ja -diagnosoinnin 
laadunvarmistusta koskevien eurooppalaisten suuntaviivojen neljännen laitoksen1,

– ottaa huomioon 10. huhtikuuta 2008 syövän torjunnasta antamansa päätöslauselman2 ja 
25. lokakuuta 2006 rintasyövästä antamansa päätöslauselman3,

– ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston 2. joulukuuta 2003 antaman suosituksen 
syöpäseulonnasta ja 22. toukokuuta 2008 annetut neuvoston päätelmät syöpätaudeista 
aiheutuvien rasitteiden vähentämisestä,

A. ottaa huomioon, että Maailman terveysjärjestön mukaan syöpä on maailmanlaajuisesti 
yksi yleisimmistä kuolinsyistä ja että vuonna 2004 syöpäkuolemien osuus kaikista 
kuolemantapauksista oli 13 prosenttia,  

B. toteaa, että naisten ja miesten yleisimmät syöpätyypit eroavat toisistaan ja että naisilla 
esiintyy pääasiassa rintasyöpää, kohdunkaulan syöpää, endometriumin syöpää, 
munanjohtimen syöpää, munasarjasyöpää ja emätinsyöpää, sekä usein myös vatsasyöpää 
ja kolorektaalista syöpää; ottaa huomioon, että rintasyövän esiintyvyys naisilla lisääntyy 
monissa Euroopan maissa, että sitä esiintyy myös nuorilla naisilla ja että vuosittain 
rintasyöpään sairastuu EU:ssa 275 000 naista;

C. toteaa, että noin 30 prosenttia syöpäsairauksista voidaan ehkäistä ja niiden seurauksia 
voidaan lieventää varhaisella havaitsemisella ja hoidolla ja että naisia koskevien 
kansallisten seulontaohjelmien tehokkuus vaihtelee ja riippuu siitä, kuinka hyvin ne 
kattavat naispuolisen väestön, mahdollisuuksista päästä mammografiatutkimukseen ja sen 
laadusta, hoidosta ja muista tekijöistä,

D. katsoo, että kohdunkaulan syöpää (naisilla toiseksi yleisin syöpätyyppi rintasyövän 
jälkeen) voidaan ehkäistä asianmukaisella hoidolla, kuten syöpää aiheuttavia viruksia 
vastaan annettavilla ennalta ehkäisevillä rokotteilla,

1. katsoo, että syövän ja sukupuolen välistä yhteyttä on tutkittava perusteellisemmin, ja että 
tarvitaan erityistä, yhtenäistä tutkimusta työympäristön vaikutuksesta naisilla esiintyviin 
syöpätyyppeihin, mukaan lukien haitallisten kemikaalien ja ympäristösaasteiden, 
ravitsemuksen, elintapojen ja perintötekijöiden vaikutus sekä kaikkien näiden 
vuorovaikutus;

                                               
1 Rintasyöpäseulonnan ja -diagnosoinnin laadunvarmistusta koskevat eurooppalaiset suuntaviivat. Neljäs laitos, 
Euroopan komissio, terveys- ja kuluttajansuoja-asioiden pääosasto, 2006. 
2 P6_TA(2008)0121
3 P6_TA(2006)0449
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2. toteaa, että ehdottomana edellytyksenä kuolleisuuden vähentämiselle EU:ssa on, että 
jäsenvaltiot panevat täysimääräisesti täytäntöön komission laatimat rintasyöpäseulonnan 
ja -diagnosoinnin laadunvarmistusta koskevat eurooppalaiset suuntaviivat, ja korostaa, 
että syövän esiintyvyydessä, syöpään sairastuneiden kuolleisuudessa ja 
eloonjäämisluvuissa esiintyy edelleen jäsenvaltioiden välisiä eroja; pitää näin ollen näiden 
eroavuuksien torjumista koskeviin kansallisiin strategioihin liittyvää parhaiden 
käytäntöjen vaihtamista ja yhteistyön tehostamista välttämättömänä;

3. panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen syöväntorjunnan eurooppalaiseksi 
kumppanuusohjelmaksi vuosiksi 2009–2013 ja ehdotuksen syövän aiheuttaman rasitteen 
vähentämisestä toteuttamalla väestön sataprosenttinen seulonta rintasyövän, kohdunkaulan 
syövän ja kolorektaalisen syövän osalta vuoteen 2013 mennessä ja kehottaa jäsenvaltioita 
panemaan edellä mainitut suuntaviivat kokonaan täytäntöön.


