
PA\799512NL.doc PE431.010v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

2009/2103(INI)

4.1.2010

ONTWERPADVIES
van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het verslag over de mededeling van de Commissie over 
kankerbestrijding: een Europees partnerschap 
(2009/2103(INI))

Rapporteur: Britta Thomsen



PE431.010v01-00 2/4 PA\799512NL.doc

NL

PA_NonLeg



PA\799512NL.doc 3/4 PE431.010v01-00

NL

SUGGESTIES

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

– gezien de vierde versie van de Europese richtsnoeren van de Commissie voor 
kwaliteitsborging op het gebied van screening op en diagnose van borstkanker1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie over kankerbestrijding van 10 april 20082 en die over 
borstkanker van 25 oktober 20063,

– gezien de aanbeveling van de Europese Raad van 2 december 2003 betreffende 
kankerscreening en de conclusies van de Raad inzake het terugdringen van het aantal 
gevallen van kanker van 22 mei 2008;

A. overwegende dat kanker volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mondiaal gezien een 
van de belangrijkste doodsoorzaken is en dat ongeveer 13% van alle sterfgevallen in 2004 
aan kanker te wijten waren,

B. overwegende dat er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen wat betreft de meest 
voorkomende soorten kanker en dat vrouwen vooral worden getroffen door borst-, 
baarmoederhals- en baarmoederkanker, eileider-, eierstok- en vaginale kanker, maar ook 
vaak door maag en colorectale kanker, terwijl de incidentie van borstkanker bij vrouwen 
in veel Europese landen een stijgende lijn vertoont en ook jongere vrouwen treft en dat er 
in de EU jaarlijks 275.000 vrouwen borstkanker krijgen,

C. overwegende dat ca. 30% van de kankergevallen kan worden voorkomen en dat de 
gevolgen ervan kunnen worden beperkt door vroegtijdige opsporing en behandeling, 
terwijl de effectiviteit van de nationale screeningprogramma's voor vrouwen varieert en 
afhankelijk is van het percentage van de vrouwelijke bevolking dat zich daadwerkelijk 
laat screenen, van de beschikbaarheid van mammografische apparatuur en de kwaliteit 
daarvan, alsmede van de behandeling en van andere factoren, 

D. overwegende dat baarmoederhalskanker (de tweede meest voorkomende vorm van kanker 
bij vrouwen na borstkanker) kan worden tegengegaan door een geschikte behandeling, 
bijvoorbeeld met profylactische vaccins tegen kankerverwekkende virussen,

1. is van mening dat er behoefte is aan meer onderzoek naar het verband tussen kanker en 
geslacht, alsook aan specifiek, gericht onderzoek naar de invloed van de werkomgeving 
op kanker bij vrouwen, o.a. naar de effecten van schadelijke chemische stoffen en 
milieuverontreiniging, voeding, levensstijl, genetische factoren en de wisselwerking 
tussen al deze elementen;

                                               
1 Europese richtsnoeren voor kwaliteitsborging op het gebied van screening op en diagnose van borstkanker. 
Vierde versie, Europese Commissie, Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming, 2006. 
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0121.
3 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0449.
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2. is van mening dat de complete tenuitvoerlegging door de lidstaten van de Europese 
richtsnoeren van de Commissie voor kwaliteitsborging op het gebied van screening op en 
diagnose van borstkanker een voorwaarde is voor het terugdringen van de sterftecijfers in 
de EU en wijst er met nadruk op dat er tussen de lidstaten nog steeds significante 
verschillen bestaan wat betreft de incidentie van kanker, alsmede in sterfte- en 
overlevingspercentages; acht het daarom noodzakelijk optimale praktijken uit te wisselen 
en nauwer samen te werken via de nationale strategieën voor het wegwerken van deze 
verschillen;   

3. staat positief tegenover het Commissievoorstel voor een Europees partnerschap voor 
kankerbestrijding voor de periode 2009-2013 en tegenover het voorstel om het aantal 
gevallen van kanker terug te dringen door de invoering van een compleet 
bevolkingsonderzoek voor borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker tegen 2013, en 
dringt er bij de lidstaten op aan deze richtsnoeren volledig ten uitvoer te leggen;


