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SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii 
în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere cea de a patra ediție a Orientărilor europene pentru asigurarea calității în 
depistarea și diagnosticarea cancerului la sân, elaborate de Comisie 1,

– având în vedere rezoluția sa referitore la combaterea cancerului din 10 aprilie 20082 și cea 
referitoare la cancerul de sân din 25 octombrie 20063,

– având în vedere recomandările Consiliului European din 2 decembrie 2003 referitoare la 
testele pentru depistarea cancerului, precum și concluziile Consiliului privind reducerea 
cheltuielilor cauzate de cancer din 22 mai 2008,

A. întrucât, conform Organizației Mondiale a Sănătății cancerul reprezintă cauza principală a 
morții la nivel mondial și este responsabil de aproximativ 13% din decesele din 2004,

B. întrucât cela mai frecvente tipuri de cancer diferă de la femei la bărbați, femeile fiind mai 
ales afectate de cancerul la sân, cervical, endometrial, al tuburilor falopiene, ovarian și 
vaginal, dar adesea și de cancer la stomac sau colorectal, întrucât crește incidența 
cancerului la sân în rândul femeilor din multe țări europene, fiind afectate și femeile 
tinere, iar 275 000 de femei se îmbolnăvesc anual de cancer la sân în UE;

C. întrucât în jur de 30% din cancere pot fi prevenite iar consecințele reduse prin depistarea 
timpurie și tratament, în timp ce eficacitatea programelor naționale de depistare pentru 
femei variază și depinde de proporția populației feminine testate, accesibilitatea la 
mamografii și calitatea acestora, tratament, precum și alți factori; 

D. întrucât incidența cancerului cervical (cel de al doilea cancer ca frecvență la femei, după 
cancerul de sân) poate fi prevenită printr-un tratament adecvat, cum ar fi vaccinurile 
profilactice împotriva virușilor carcinogenici;

1. consideră este nevoie de mai multe cercetări dedicate legăturii dintre cancer și gen, 
precum și studii specifice, nu fragmentate, asupra impactului mediului de lucru asupra 
cancerului de care se îmbolnăvesc femeile, inclusiv cercetări asupra efectelor substanțelor 
chimice dăunătoare și a poluării mediului, nutriției, stilului de viață, factorilor genetici și 
interacțiunii dintre toate acestea;

2. consideră că implementarea deplină de către statele membre a Orientărilor Comisiei 
Europene pentru asigurarea calității în depistarea și diagnosticarea cancerului la sân 
constituie o condiție esențială pentru reducerea ratelor de mortalitate în UE și subliniază 

                                               
1 Orientări europene pentru asigurarea calității în depistarea și diagnosticarea cancerului la sân. Ediția a 4a, 
Comisia europeană, Directorul General al Direcției de sănătate și protecție a consumatorilor, 2006.
2 P6_TA(2008)0121.
3 P6_TA(2006)0449.
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că persistă încă inegalitățile între statele UE în ceea ce privește incidența cancerului, 
mortalitatea și ratele de supraviețuire ca urmare a acestei boli; consideră, așadar, necesar 
schimbul de bune practici și consolidarea cooperării la nivelul strategiilor naționale de 
rezolvare a acestor inegalități;   

3. salută propunerea Comisiei de creare a unui parteneriat european de acțiune împotriva 
cancerului pentru perioada 2009-2013, precum și propunerea de reducere a cheltuielilor 
cauzate de cancer prin introducerea testării întregii populații pentru cancer la sân, cervical 
sau colorectal până în 2013 și îndeamnă statele membre să pună în aplicare integral aceste 
orientări.


