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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl Europos stiprinimo kovojant su vėžiu – išsamios ir suderintos strategijos link
(2020/2267(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. birželio 18 d. sprendimą dėl Specialiojo kovos su vėžiu 
komiteto sudarymo ir įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės nustatymo1,

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 27 d. Specialiojo kovos su vėžiu komiteto darbo 
dokumentą „Specialiojo kovos su vėžiu komiteto (BECA) indėlis siekiant daryti įtaką 
būsimam Europos kovos su vėžiu planui“2,

– atsižvelgdamas į 2021 m. vasario 3 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su vėžiu 
planas“ (COM(2021)0044),

– atsižvelgdamas į 2019 m. gruodžio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos žaliasis 
kursas“ (COM(2019)0640),

– atsižvelgdamas į 2020 m. sausio 15 d. rezoliuciją dėl Europos žaliojo kurso3,

– atsižvelgdamas į ES 2021–2027 m. bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą 
(„Europos horizontas“)4 ir specialiąją „Europos horizonto“ Kovos su vėžiu misiją5,

– atsižvelgdamas į 2020 m. gegužės 20 d. Komisijos komunikatą „Sąžininga, sveika ir 
aplinkai palanki maisto sistema pagal strategiją „Nuo ūkio iki stalo“ (COM(2020)0381),

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 25 d. Komisijos komunikatą „ES vaistų strategija“ 
(COM(2020)0761),

– atsižvelgdamas į 2020 m. spalio 14 d. Komisijos komunikatą „Cheminių medžiagų 
strategija tvarumui užtikrinti. Aplinkos be toksinių medžiagų kūrimas“ 
(COM(2020)0667),

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 10 d. rezoliuciją dėl cheminių medžiagų 
strategijos tvarumui užtikrinti6,

– atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 10 d. rezoliuciją dėl ES visuomenės sveikatos 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0160.
2 2020 m. spalio 27 d. darbo dokumentas. 
3 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0005.
4 2021 m. balandžio 28 d. reglamentas (ES) 2021/695, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programa „Europos horizontas“ ir nustatomos su ja susijusios dalyvavimo ir sklaidos taisyklės, OL L 170, 
2021 5 12, p. 1.
5 Kovos su vėžiu misijos valdybos tarpinė ataskaita „Nugalėti vėžį: misija įmanoma“.
6 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0201.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/BECA-DT-660088_LT.pdf
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strategijos po COVID-197,

– atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 19 d. Specialiojo kovos su vėžiu komiteto viešų 
konsultacijų apibendrinamąją ataskaitą „COVID-19 pandemijos poveikis vėžio 
prevencijai, sveikatos priežiūros paslaugoms, vėžiu sergantiems pacientams ir 
moksliniams tyrimams: visuomenės sveikatos krizės pamokos“,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 11 d. Komisijos komunikatą „Europos sveikatos 
sąjungos kūrimas: pasirengimas ir atsparumas“ (COM(2020)0724) ir į susijusius 
Komisijos pasiūlymus dėl 2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentų dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai (COM(2020)0727), 
dėl didesnio Europos vaistų agentūros vaidmens pasirengimo vaistų ir medicinos 
priemonių krizei ir jos valdymo srityje (COM(2020)0725) ir reglamento, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos ir 
kontrolės centrą (COM(2020)0726),

– atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
2021/552, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos 
srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“)8,

– atsižvelgdamas į 2021 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) 2021/694, kuriuo nustatoma Skaitmeninės Europos programa9,

– atsižvelgdamas į JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), ypač į 3-ąjį DVT dėl geros 
sveikatos ir gerovės,

– atsižvelgdamas į ketvirtąjį Europos kovos su vėžiu kodekso leidimą,

– atsižvelgdamas į tarpfrakcinės grupės „Europarlamentarai prieš vėžį“ (angl. MAC) 
veiklą ir išvadas,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Specialiojo kovos su vėžiu komiteto pranešimą (A9-0000/2021),

A. kadangi Europos kovos su vėžiu planu turėtų būti veiksmingai reaguojama į 1,3 mln. 
kasmet Europoje nuo vėžio mirštančių žmonių, įskaitant 6 000 vaikų, šeimų ir gydytojų 
raginimą daryti pažangą, esminius pacientų, kuriems šiuo metu reikalingas veiksmingas 
ir novatoriškas gydymas, poreikius, pagrįstus daugiau nei 12 mln. vėžį įveikusių 
asmenų, susiduriančių su sunkumais grįžtant į normalų gyvenimą, lūkesčius, aiškų 
būsimų kartų norą būti apsaugotiems nuo grėsmių sveikatai ir vyriausybių susirūpinimą 
didėjančia ekonomine vėžio ir su juo susijusių gydymo priemonių našta;

B. kadangi Europoje gyvena mažiau nei 10 proc. pasaulio gyventojų, bet taip pat joje yra 
ketvirtadalis visų sergančiųjų vėžiu, ir kadangi vėžys yra antra pagrindinė mirties 
priežastis Europoje po širdies ir kraujagyslių ligų; kadangi, nors dėl atrankinės sveikatos 
patikros kampanijų ir terapinių inovacijų šiek tiek sumažėjo mirtingumas, žmonių, 

7 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0205.
8 OL L 107, 2021 3 26, p. 1.
9 OL L 166, 2021 5 11, p. 1.
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kuriems diagnozuotas vėžys, skaičius vis tiek didėja, visų pirma dėl ilgesnės tikėtinos 
gyvenimo trukmės, dėl kurios visuomenė senėja; kadangi beveik trys ketvirtadaliai visų 
vėžio diagnozių ES nustatomi 60 metų ir vyresniems žmonėms;

C. kadangi vėžys rodo socialinę neteisybę sveikatos priežiūros srityje, nes išgyvenamumo 
sergant vėžiu lygio skirtumai ES valstybėse narėse viršija 25 proc.; kadangi ES piliečiai 
nėra lygūs, kalbant apie prevenciją, nevienodai apsaugoti nuo rizikos veiksnių, 
nevienodai informuoti apie sveiką gyvenseną ir nevienodai pasirengę kovoti su 
klaidinga informacija; kadangi ES piliečiai nėra lygūs, kalbant apie galimybę laiku gauti 
kokybišką priežiūrą iš vienos valstybės narės į kitą ir iš bet kurios šalies regiono į kitą; 
kadangi pasveikę arba remisijoje esantys ES piliečiai neturi lygių galimybių grįžti į 
darbą, būti finansiškai nepriklausomi ir grįžti į darnų šeimos, socialinį ir emocinį 
gyvenimą;

D. kadangi daugumoje valstybių narių, kurių misijos ir biudžetas nevienalyčiai, buvo 
nustatyta konkreti nacionalinė ar regioninė vėžio politika;

E. kadangi įgyvendinant Europos kovos su vėžiu planą turėtų būti ne tik siekiama kovoti 
su svarbia visuomenės sveikatos problema ir padėti pacientams gyventi ilgiau ir geriau, 
bet taip pat turėtų būti siekiama sumažinti sveikatos priežiūros skirtumus ir nelygybę, 
taip pat sumažinti socialinę ir ekonominę ligos naštą; kadangi Komisija turėtų skatinti į 
pacientą orientuotą ir piliečių teisėmis grindžiamą požiūrį, įtraukdama teisingumo, 
tvarumo, lygybės, solidarumo, naujovių ir bendradarbiavimo aspektus į patį Europos 
kovos su vėžiu plano pagrindą;

F. kadangi sveikatos raštingumas apima žinių ir įgūdžių įgijimą, informuotumą apie teises 
ir pasitikėjimą savimi imtis veiksmų siekiant pagerinti asmens ir bendruomenės 
sveikatą; kadangi veiksmais, skirtais skatinti sveikatos raštingumą pagal planą, 
daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama tam, kad pacientams ir piliečiams būtų suteikta 
daugiau galių; kadangi siekiant gerinti sveikatos raštingumą turi būti atsižvelgiama į 
žmones su mokymosi sutrikimais, taip pat užtikrinama, kad būtina informacija būtų 
prieinama dažniausiai vartojamomis ne ES kalbomis, kad būtų galima pasiekti 
migrantus ir naujai atvykstančius asmenis;

G. kadangi planas turėtų būti įgyvendinamas kartu su Tarptautinės vėžio tyrimų agentūros 
(IARC) rekomendacijomis ir veiksmais, JT visuotinės sveikatos darnaus vystymosi 
tikslais ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijomis ir gairėmis, taip pat 
jame ES solidarumas ir partnerystė su mažų ir vidutinių pajamų šalimis turi būti laikomi 
prioritetu;

H. kadangi kova su vėžiu gali būti naudojama kaip kovos su kitomis neužkrečiamomis 
ligomis pavyzdys ir kadangi pacientai, sergantys kitomis lėtinėmis ligomis, taip pat 
turėtų gauti naudos iš Europos kovos su vėžiu plano įgyvendinimo;

I. kadangi Europos lygmeniu vykdoma bendra politika yra neabejotinai būtina siekiant 
pažangos vėžio gydymo srityje; kadangi pagrindinė atsakomybė už sveikatos apsaugą ir 
sveikatos priežiūros sistemas tenka valstybėms narėms;

J. kadangi regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis reikia išsamaus, įvairias sritis 
apimančio ir koordinuoto požiūrio į socialinius, individualius, aplinkos ir komercinius 
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sveikatą lemiančius veiksnius, siekiant remti veiksmus, skirtus visiems vėžio aspektams 
(prevencijai, aptikimui, gydymui, palaikomajai slaugai ir reintegracijai), veiksmingai 
sutelkiant pagrindines priemones, tokias kaip moksliniai tyrimai ir dalijimasis žiniomis; 
kadangi naujos technologijos ir dirbtinis intelektas turi daug potencialo padėti siekti 
pažangos mokslinių vėžio tyrimų srityje;

K. kadangi turėtų būti toliau skatinamas „sveikatos aspektų integravimo į visų sričių 
politiką“ požiūris ir bendros sveikatos koncepcija, o pastangos kovoti su vėžiu turėtų 
būti integruotos į visas ES politikos sritis;

L. kadangi ES ir jos valstybės narės turėtų sutelkti savo jėgas ir numatyti tinkamas 
paskatas bei tvarius biudžetus, kad būtų pasiektas plataus užmojo tikslas – įveikti vėžio 
naštą ir sumažinti mirštamumą nuo vėžio Europoje;

M. kadangi Europos kovos su vėžiu planas gali būti pirmasis žingsnis link tikros Europos 
sveikatos sąjungos;

A. Veiklos sritys 

I. Vėžio prevencija visose Europos politikos srityse

1. yra tvirtai įsitikinęs, kad prevenciniai kovos su vėžiu veiksmai turėtų būti įgyvendinami 
visose Europos politikos srityse ir finansavimo programose;

2. ragina Komisiją ir valstybes nares nacionaliniu ir ES lygmenimis sukurti ir įgyvendinti 
veiksmingas prevencines priemones, pagrįstas geriausia patirtimi, nepriklausoma 
praktine patirtimi ir rekomendacijomis;

3. pažymi, kad daugiau nei 40 proc. visų vėžio atvejų galima išvengti koordinuotais 
veiksmais dėl socialinių, individualių, aplinkos ir komercinių sveikatą lemiančių 
veiksnių;

4. remia programos „Europos horizontas“ kovos su vėžiu misijos tikslą 2021–2030 m. 
laikotarpiu užkirsti kelią daugiau nei 3 mln. papildomų ankstyvų mirčių, spartinant 
pažangą vėžio prevencijos ir kontrolės programų srityje ir kuriant vienodesnes 
galimybes dalyvauti šiose programose;

5. apgailestauja dėl nelygybės sveikatos srityje ES, susijusios su vėžio prevencija; 
primygtinai tvirtina, kad reikia skirti ypatingą dėmesį pažeidžiamoms ir 
marginalizuotoms gyventojų grupėms, kad būtų užtikrinta jų galimybė naudotis vėžio 
prevencijos paslaugomis;

6. pažymi, kad tabako vartojimas, ypač cigarečių rūkymas, yra pati svarbiausia vėžio 
priežastis ES, kurios galima išvengti, kuri sukelia 15–20 proc. vėžio atvejų Europoje ir 
yra pagrindinis mirties nuo vėžio rizikos veiksnys Europoje (27 proc. mirčių nuo vėžio, 
o tai yra 700 000 kasmetinių mirčių nuo vėžio ES); primena, kad visoje ES yra didelių 
skirtumų, nes rūkančiųjų dalis skirtingose šalyse skiriasi daugiau nei penkis kartus;

7. tvirtai remia „kartos be tabako“ tikslą, kaip nustatyta Europos kovos su vėžiu plane, kad 
iki 2040 m. mažiau nei 5 proc. gyventojų vartotų tabaką, palyginti su šiandieniniais 
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25 proc.;

8. palankiai vertina Komisijos ketinimą peržiūrėti Tabako gaminių direktyvą10, Tabako 
gaminių apmokestinimo direktyvą11 ir privačių asmenų tarpvalstybinio tabako pirkimo 
teisinę sistemą, kad būtų įvesti šie pakeitimai:

a) minimalių akcizų visiems tabako gaminiams padidinimas, dėl kurio gali sumažėti 
tabako vartojimas, ypač tarp jaunuolių;

b) reikalavimas naudoti paprastą pakuotę ir įpareigojimas ant 80 proc. cigarečių 
pakuočių priekinės ir galinės pusės ploto pateikti įspėjimus apie grėsmę sveikatai;

c) kvapiųjų medžiagų visuose tabako gaminiuose draudimas, kad šie produktai 
atrodytų mažiau patrauklūs nerūkantiems asmenims ir jaunuoliams;

d) leidimas valstybėms narėms uždrausti plastikinius cigarečių filtrus dėl sveikatos ir 
aplinkos apsaugos priežasčių;

e) tolesnis su elektroninėmis cigaretėmis susijusios rizikos sveikatai vertinimas ir 
medžiagų, esančių šiuose gaminiuose ir jų išskiriamų, sąrašo sudarymas Europos 
lygmeniu, remiantis Prancūzijos sveikatos apsaugos agentūros paskelbtu pavyzdžiu;

9. ragina greitai įgyvendinti PSO Tabako kontrolės pagrindų konvenciją, ypatingą dėmesį 
skiriant visuomenės sveikatos politikos apsaugai nuo tabako pramonės interesų;

10. remia Komisijos pasiūlymą atnaujinti 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos rekomendaciją 
dėl aplinkos be dūmų12, kad būtų išplėsta jos aprėptis, įtraukiant naujai atsirandančius 
produktus, pavyzdžiui, elektronines cigaretes ir kaitinamuosius tabako gaminius, ir 
plėsti aplinką be dūmų, įskaitant viešąsias erdves lauke;

11. primena, kad alkoholiniuose gėrimuose esantį etanolį ir acetaldehidą IARC priskyrė 
kancerogeninį poveikį žmonėms darančioms medžiagoms ir kad Europoje maždaug 
10 proc. visų vėžiu sergančių vyrų ir 3 proc. vėžių sergančių moterų atvejų yra susiję su 
alkoholio vartojimu;

12. palankiai vertina Komisijos tikslą iki 2025 m. sumažinti kenksmingą alkoholio 
vartojimą bent 10 proc.; ragina Komisiją ir valstybes nares remti veiksmus, kuriais 
siekiama sumažinti su alkoholiu susijusią žalą ir užkirsti jai kelią įgyvendinant 
peržiūrėtą ES alkoholio strategiją13; remia geresnės informacijos vartotojams teikimą, 
tobulinant alkoholinių gėrimų ženklinimą, įtraukiant aiškias įspėjamąsias etiketes ir 
nustatant privalomą sudedamųjų dalių sąrašo ir informacijos apie maistingumą 
nurodymą; ragina uždrausti alkoholio reklamą sporto renginiuose ir uždrausti sportui 

10 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, 
suderinimo, OL L 127, 2014 4 29, p. 1.
11 2011 m. birželio 21 d. Tarybos direktyva 2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, struktūros ir 
tarifų, OL L 176, 2011 7 5, p. 24.
12 OL C 296, 2009 12 5, p. 4.
13 2006 m. spalio 24 d. Komisijos komunikatas dėl ES strategijos remti valstybes nares mažinant alkoholio 
daromą žalą (COM(2006)0625).
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skirtas su alkoholiu susijusias rėmimo iniciatyvas; mano, kad svarbu apsaugoti vaikus 
nuo komercinių pranešimų apie alkoholio vartojimą, taip pat nuo gaminių rodymo ir 
rėmimo iniciatyvų, kuriose rodomi alkoholio prekių ženklai, ypač skaitmeninėje 
aplinkoje; ragina atidžiai stebėti, kaip įgyvendinama peržiūrėta Audiovizualinės 
žiniasklaidos paslaugų direktyva14; ragina skirti viešąsias lėšas nacionalinėms ir 
Europos visuomenės informavimo kampanijoms; remia planuojamą ES teisės aktų dėl 
alkoholio apmokestinimo ir dėl privačių asmenų tarpvalstybinio alkoholio pirkimo 
peržiūrą, taip pat alkoholio kainų politikos peržiūrą, įskaitant didėjančius mokesčius už 
alkoholinius gėrimus;

13. pabrėžia sveikos mitybos svarbą vėžio prevencijai ir tai, kad individualią riziką susirgti 
vėžiu galima sumažinti tinkamai vartojant vaisius ir daržoves, todėl palankiai vertina 
būsimą ES vaisių, daržovių ir pieno vartojimo skatinimo mokyklose programos 
peržiūrą; prašo Komisijos ir valstybių narių padėti vartotojams priimti informacija 
pagrįstus, sveikus bei tvarius sprendimus, susijusius su maisto produktais, priimant 
suderintą privalomą maistingumo ženklinimą pakuotės priekinėje dalyje, tokį kaip 
sistema „Nutri-Score“; palankiai vertina tai, kad ES vaiko garantijų sistemoje15 
daugiausia dėmesio skiriama sveikai mitybai ir ragina parengti naują ES kovos su vaikų 
nutukimu veiksmų planą; remia fiskalines priemones, kuriomis siekiama šviežius 
maisto produktus (tokius kaip ankštiniai augalai, grūdai ir daržovės) padaryti 
įperkamesnius ir prieinamesnius nacionaliniu lygmeniu, ypač mažas pajamas 
gaunantiems žmonėms; ragina valstybes nares taikyti kainų politikos priemones, tokias 
kaip pridėtinės vertės mokesčio diferenciacija ir rinkodaros kontrolė, siekiant padaryti 
įtaką maisto produktų ir gėrimų, kuriuose yra mažai sočiųjų riebalų, transriebalų, 
druskos ir cukraus, paklausai, prieinamumui ir įperkamumui; remia valstybes nares 
joms ribojant itin perdirbtų maisto produktų ir saldžių bei saldintų gėrimų reklamą, 
įskaitant, be kita ko, socialiniuose tinkluose;

14. ragina valstybes nares, regionų ir vietos valdžios institucijas, taip pat pilietinės 
visuomenės atstovus skatinti sportinę veiklą, kuria, kaip žinoma, ribojamas tiek vėžio 
atsiradimas, tiek vėžio atsinaujinimas, taip pat psichinės sveikatos problemos ir 
skatinama socialinė įtrauktis, ir sudaryti tokiai veiklai palankesnes sąlygas;

15. palankiai vertina tai, kad pradėta ES kampanija „HealthyLifestyle4All“, į kurią, be kita 
ko, įtraukti kiti pagrindiniai sektoriai, skatinantys sportą, fizinį aktyvumą ir sveiką 
mitybą;

16. atkreipia dėmesį į tai, kad saulės spinduliuose yra nematomos ultravioletinės (UV) 
spinduliuotės, galinčios sukelti odos vėžį; remia apsaugos nuo UV spinduliuotės 
poveikio stiprinimą ES lygmeniu, ypač laikantis lauke dirbančių darbuotojų profesinės 
sveikatos ir saugos teisės aktų; ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti taisykles 
dėl įdegio skatinamųjų priemonių (soliariumų)16 ir bendradarbiauti siekiant laipsniškai 

14 2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1808, kuria, atsižvelgiant į 
kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose 
teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo 
(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva), OL L 303, 2018 11 28, p. 69.
15 2021 m. kovo 24 d. Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos, kuria nustatoma Europos vaiko 
garantijų sistema (COM(2021)0137).
16 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/35/ES dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, OL L 96, 
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atsisakyti kosmetinių soliariumų;

17. pažymi, kad maždaug 2 proc. Europos vėžio naštos galima kyla dėl jonizuojančios 
spinduliuotės ir kad radono ir jo skilimo produktų apšvita patalpose yra antra pagrindinė 
plaučių vėžio priežastis Europoje; laukia Euratomo mokslinių tyrimų ir mokymo 
programos17, kuri pagerins žinias apie radono poveikį ir siūlomas atsakomąsias 
priemones, siekiant sumažinti jo kaupimąsi būstuose; ragina valstybes nares reguliariai 
atnaujinti savo nacionalinius planus sumažinti radono poveikį, kaip reikalaujama 
direktyvoje dėl radioaktyviųjų šaltinių poveikio18; ragina Komisiją nustatyti priemones, 
skirtas apsaugoti darbuotojus, veikiamus jonizuojančiosios spinduliuotės, tokius kaip 
oro linijų įgulos, atominių elektrinių darbuotojai ir sveikatos priežiūros specialistai, 
dirbantys radiologijos, radioterapijos ar branduolinės medicinos sektoriuose;

18. mano, kad Europos žaliasis kursas yra veiksnys, padedantis išvengti vėžio Europoje 
mažinant oro, maisto, vandens ir dirvožemio taršą bei cheminių medžiagų poveikį; 
ragina, kad politikos poveikio vėžio atsiradimui vertinimas būtų įtrauktas į strategiją 
„Nuo ūkio iki stalo“ ir į cheminių medžiagų, nulinės taršos ir aplinkos be toksinių 
medžiagų strategijas; palankiai vertina būsimą ES oro kokybės standartų peržiūrą, 
siekiant juos susieti su PSO gairėmis; ragina Komisiją užtikrinti, kad bendra žemės ūkio 
politika būtų sumažintas pesticidų likučių suvartojimas; ragina naudoti ir kurti aplinkai 
saugesnius vaistus;

19. laukia, kada bus įgyvendinta peržiūrėta Geriamojo vandens direktyva19 ir kada bus 
įgyvendinta ir vykdoma Vandens pagrindų direktyva20, pagal kurią bus sumažinti tam 
tikrų teršalų, kurie gali prisidėti prie vėžio atsiradimo, koncentracijos ribiniai dydžiai 
paviršiniame ir požeminiame vandenyje;

20. ragina, kad cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimas 
pagal REACH reglamentą21 būtų atliekamas kartu su IARC vertinimais; ragina 
Komisiją priimti veiksmingas gaires ir teisės aktus, siekiant sumažinti kancerogeninių 
medžiagų poveikį piliečiams;

21. mano, kad kitą kartą peržiūrint Europos kovos su vėžiu kodeksą reikės atsižvelgti į 
naujausias žinias apie aplinkos kancerogenus; ragina peržiūrėti reglamentą dėl žaliavų, 
skirtų liestis su maistu22, siekiant sumažinti kancerogenų ir endokrininę sistemą 

2014 3 29, p. 357.
17 2021 m. gegužės 10 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) 2021/765, kuriuo sukuriama 2021–2025 m. 
laikotarpio Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programa, papildanti bendrąją 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Europos horizontas“, OL L 167I, 2021 5 12, p. 81.
18 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai 
siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų, OL L 13, 2014 1 17, 
p. 1.
19 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/2184 dėl žmonėms vartoti skirto 
vandens kokybės, OL L 435, 2020 12 23, p. 1.
20 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus, OL L 327, 2000 12 22, p. 1.
21 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, OL L 396, 2006 12 30, p. 1.
22 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, OL L 338, 2004 11 13, p. 4.
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ardančių medžiagų poveikį;

22. primena, kad dėl pavojingų medžiagų poveikio darbe ES kasmet nuo vėžio miršta 
mažiausiai 120 000 žmonių; laukia būsimos naujos 2021–2027 m. ES darbuotojų 
sveikatos ir saugos strateginės programos, reguliariai atnaujinamos 2004 m. balandžio 
29 d. Direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su 
kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe23 ir į direktyvą įtrauktų tolesnių privalomų 
profesinio poveikio ribinių dydžių; palankiai vertina Komisijos įsipareigojimą pateikti 
pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų siekiama 2022 m. toliau 
mažinti darbuotojų patiriamą asbesto poveikį; prašo valstybių narių palengvinti 
patvirtintų su darbu susijusių vėžio atvejų pripažinimą ir jų kompensavimą; pabrėžia, 
kad reikia užtikrinti kuo geresnes sveikatos priežiūros darbuotojų, skiriančių vaistus nuo 
vėžio, bendras ir individualias apsaugos priemones;

23. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti vėžinių susirgimų, susijusių su infekcinėmis 
ligomis, prevenciją; primena, kad žmogaus papilomos virusas (ŽPV) yra lytiškai 
plintanti infekcija, susijusi su gimdos, gimdos kaklelio bei burnos ir ryklės vėžiu; 
palankiai vertina vakcinacijos programas kovojant su ŽPV plitimu; pažymi ir 
apgailestauja dėl didelių vakcinacijos apimties skirtumų valstybėse narėse, kurie 
svyruoja nuo mažiau nei 30 proc. iki daugiau nei 70 proc. (reikalingas kolektyvinio 
imuniteto lygis yra 70 proc.); primygtinai ragina, kad valstybėse narėse būtų vykdoma 
lyties atžvilgiu neutrali ŽPV vakcinacijos programa, siekiant užtikrinti visų su ŽPV 
susijusių vėžinių susirgimų sumažėjimą; mano, kad svarbu parengti kitas 
rekomendacijas, kaip geriau įgyvendinti šias programas; ragina valstybių narių 
nacionalinėse programose labiau suderinti ŽPV ir hepatito B vakcinaciją, kartu 
užtikrinant informacijos apie vakcinaciją teikimą ir vienodas galimybes pasiskiepyti; 
remia tolesnius mokslinius tyrimus dėl veiksmingiausių skiepijimo nuo kitų 
kancerogeninių virusų, tokių kaip hepatitas C, kalendorių; ragina bendradarbiauti su 
valstybėmis narėmis ir tarptautinėmis organizacijomis siekiant kovoti su klaidingos 
informacijos apie vakcinaciją poveikiu ir spręsti abejones dėl skiepijimosi;

24. rekomenduoja skatinti žindymą, kad būtų sumažinta moterų krūties vėžio rizika;

25. pažymi, kad įrodyta, jog genetinis polinkis susirgti vėžiu yra susijęs su konkrečių genų 
mutacijomis; atkreipia dėmesį į tai, kad yra šių mutacijų nustatymo būdų, ypač krūties ir 
kolorektalinio vėžio atveju, ir jie gali padėti išvengti ankstyvosios stadijos vėžio arba jį 
aptikti; rekomenduoja investuoti į DNR sekos nustatymo platformų infrastruktūrą ir 
įgūdžius bei specializuotų genetinių konsultantų mokymą;

26. tvirtai remia planuojamą Europos kovos su vėžiu kodekso peržiūrą ir įdiegiamą ES 
mobiliąją vėžio prevencijai ir sergančiųjų vėžiu priežiūrai skirtą programėlę, kaip 
skelbta Europos kovos su vėžiu plane, siekiant įgyti geriausią vėžio prevencijos ir 
sergančiųjų vėžiu priežiūros programų patirtį, ja pasidalyti ir ją įgyvendinti, ypatingą 
dėmesį skiriant nepalankioje padėtyje esančioms grupėms; pabrėžia, kad Europos kovos 
su vėžiu kodeksas turėtų būti sistemingai vertinamas ir kad vertinimo darbą turėtų 
koordinuoti IARC;

27. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti sveikatos raštingumą, susijusį su vėžio rizika 

23 OL L 158, 2004 4 30, p. 50.
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ir jį lemiančiais veiksniais, kurti mokymo priemones prevencijai ir remti e. mokymosi 
platformų ir taikomųjų programų kūrimą; mano, kad vėžio prevencija yra pirmas 
žingsnis kuriant Europos visuomenės sveikatos švietimo politiką;

28. ragina sukurti virtualų Europos vėžio institutą, kuris būtų atsakingas už Europos 
veiksmų gairių, skirtų sukurti ir koordinuoti plataus masto prevencijos kampanijas ir 
veiksmingas komunikacijos kampanijas, susijusias su sveikatos skatinimu 
(nekenksmingu elgesiu, sveika mityba, fiziniu aktyvumu ir t. t.) švietimo programose, 
parengimą, ypatingą dėmesį skiriant jaunuoliams ir nepalankioje padėtyje esančioms 
grupėms;

29. pabrėžia, kad tabako ir alkoholio vartojimas, netinkama mityba, didelis kūno masės 
indeksas ir nejudri gyvensena yra rizikos veiksniai, būdingi kitoms lėtinėms ligoms; 
todėl mano, kad vėžio prevencija turi būti įgyvendinama atsižvelgiant į integruotą 
lėtinių ligų prevencijos programą, glaudžiai bendradarbiaujant su Sveikatos skatinimo, 
ligų prevencijos ir neužkrečiamųjų ligų valdymo iniciatyvine grupe;

30. ragina, kad prevencijos programos būtų įgyvendinamos įtraukiant piliečius, pilietinę 
visuomenę ir pacientų asociacijas, ypač per konferenciją dėl Europos ateities;

II. Įtrauki vėžio atrankinė patikra ir aptikimas

31. apgailestauja dėl to, kad dažnai vėluojama diagnozuoti vėžį dėl tokių priežasčių kaip 
informacijos trūkumas ar vėžio atrankinės patikros ir aptikimo procesų nesilaikymas; 
pripažįsta, kad reikia skirti ypatingą dėmesį tam, kad sveikatos krizės (tokios kaip 
COVID-19 krizė) metu būtų tęsiamos atrankinės patikros programos ir būtų ir 
vykdomas ankstyvas aptikimas;

32. pažymi, kad, pavyzdžiui, tik 18 valstybių narių pranešė, kad jos turi nacionalines ar 
regionines gyventojų atrankinės patikros programas; apgailestauja dėl skirtumų tarp 
valstybių narių kalbant apie galimybes patekti į krūties vėžio atrankinę patikrą, kuri, 
anot Eurostato, visoje ES skiriasi bent dešimt kartų;

33. ragina valstybes nares bendradarbiauti siekiant sumažinti skirtumus atliekant vėžio 
atrankinę patikrą ir ankstyvosios diagnostikos paslaugas, ypač pasienio regionuose;

34. remia tai, kad sukurta nauja ES remiama vėžio atrankinės patikros sistema, paskelbta 
Europos kovos su vėžiu plane, siekiant padėti valstybėms narėms užtikrinti, kad 
90 proc. ES gyventojų, kurie atitinka krūties, gimdos kaklelio ir kolorektalinio vėžio 
atrankinės patikros reikalavimus, būtų patikrinti iki 2025 m.;

35. ragina valstybes nares skatinti organizuoti krūties, gimdos kaklelio ir kolorektalinio 
vėžio atrankines patikras pagal organizuotas nacionalines ir regionines gyventojų 
programas, įskaitant atokiose vietovėse ir atokiausiuose regionuose, ir skirti tinkamus 
išteklius; rekomenduoja valstybėms narėms pradėti ankstyvo klinikinio burnos ir odos 
vėžio aptikimo programas;

36. ragina valstybes nares visapusiškai įgyvendinti krūties, gimdos kaklelio ir kolorektalinio 
vėžio atrankinės patikros ir ankstyvo aptikimo paslaugų kokybės užtikrinimo Europos 
gaires, kad būtų kuo mažiau vėluojama nustatyti tokius vėžinius susirgimus; 
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rekomenduoja valstybėse narėse šalinti skirtumus, susijusius su atrankine patikra, 
galimai griežtinant vėžio atrankinės patikros kriterijus, taip pat teisinę sistemą, valdymo 
ir kokybės užtikrinimo struktūras;

37. ragina tobulinti ir suderinti vėžio atrankinės patikros duomenų rinkimą, kad būtų galima 
rengti metinę Europos ataskaitą; taip pat ragina reguliariai stebėti dabartines atrankinės 
patikros programas ES lygmeniu; pabrėžia, kad mokslo pažanga prognozuojant vėžio 
riziką turėtų leisti kurti tinkamos rizikos atrankinės patikros programas;

38. palankiai vertina būsimą 2003 m. Tarybos rekomendacijos dėl krūties, gimdos kaklelio 
ir kolorektalinio vėžio atrankinės patikros24 atnaujinimą, kad būtų atsižvelgta į naujus 
atrankinės patikros tyrimus ir naujausius duomenis apie geriausius atrankinės patikros 
protokolus (magnetinio rezonanso vaizdą, ŽPV tyrimus); pabrėžia, kad kompetentingos 
nacionalinės institucijos turėtų reguliariai vertinti šias programas; ragina vykdyti 
mokslinius tyrimus, siekiant, glaudžiai bendradarbiaujant su IARC ir PSO, įvertinti, ar į 
rekomendaciją galima įtraukti naujas mokslu pagrįstas vėžio atrankinės patikros 
programas (įskaitant plaučių, prostatos, skrandžio ir kiaušidžių vėžį);

39. pasisako už tai, kad būtų sukurta platforma, skirta tam, kad nacionaliniai atrankinės 
patikros centrai dalytųsi patirtimi ir įgyvendintų geriausią patirtį, aptartų bendrus 
iššūkius ir skatintų bendradarbiavimą, remiantis Europos sveikatos technologijų 
vertinimo tinklo (EUnetHTA) pavyzdžiu;

40. pabrėžia, kad svarbu didinti vėžio atrankinės patikros ir ankstyvo aptikimo tarp ES 
piliečių apimtį, rengiant Europos informavimo dienas, motyvacijos tyrimus ir geriau 
įgyvendinant esamas komunikacijos kampanijas;

41. ragina stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, siekiant skatinti organizuoti 
atrankinės patikros, ypač moterų vėžinių susirgimų ir ypač mažų ir vidutinių pajamų 
šalyse, kampanijas;

III.a. Vienodos galimybės gauti sergančiųjų vėžiu priežiūros paslaugas: aukščiausios kokybės 
priežiūros paslaugų kūrimas 

42. apgailestauja dėl to, kad ES pacientai vis dar susiduria su sunkumais siekdami gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse ir kad tik mažuma pacientų žino 
apie savo teisę į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas; pabrėžia, kad reikia 
geriau įgyvendinti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros direktyvą25 ir sukurti jai geresnį 
finansinį modelį, kad būtų sudarytos sąlygos judumui ir gauti itin specializuotą įrangą 
bei priežiūrą stiprinant nacionalinius informacijos centrus, suteikiant jiems daugiau 
biudžeto išteklių, taip pat ragina didinti informavimo kampanijų apie pacientų teises į 
tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas skaičių; pabrėžia, kad reikia palengvinti 
procesą pacientams, keliaujantiems į užsienį klinikinių tyrimų metu ir susiduriantiems 
su tokiomis problemomis kaip neaiškumas dėl tolesnių veiksmų protokolų grįžus namo 
ir išlaidų padengimo, susijusio su nacionalinių draudimo agentūrų dalyvavimu jų 

24 2003 m. gruodžio 2 d. Tarybos rekomendacija 2003/878/EB dėl vėžio atrankinės patikros, OL L 327, 
2003 12 16, p. 34.
25 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines 
sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo, OL L 88, 2011 4 4, p. 45.
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klinikiniuose tyrimuose, tuo tikslu peržiūrint sveikatos priežiūros direktyvą; ragina 
Komisiją ir valstybes nares bendradarbiauti reguliariai vertinant Komisijos 2018 m. 
e. sveikatos strategiją, siekiant užtikrinti susietus elektroninius vėžiu sergančių pacientų 
sveikatos įrašus regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis;

43. ragina apsvarstyti galimybę visoje ES abipusiai pripažinti gydytojo kvalifikaciją 
sergančiųjų vėžiu priežiūros srityje;

44. ragina visapusiškai pripažinti medicininę onkologiją kaip specializuotą discipliną, 
nustatyti visos Europos kokybės standartus, taikomus medicininiam vėžio gydymui ir jį 
prižiūrint, ir palengvinti pacientų galimybes patekti pas vėžio specialistus, kad jie galėtų 
pasinaudoti naujovėmis ir galimybe susipažinti su ankstyvais naujų perspektyvių vaistų 
klinikiniais tyrimais;

45. ragina stiprinti chirurgijos įgūdžius ES, pripažįstant chirurginę onkologiją kaip 
specializuotą discipliną, nustatyti visos Europos vėžio chirurgijos kokybės standartus, 
palengvinti pacientų galimybes patekti į didelės apimties vėžio chirurgijos centrus ir 
suteikti galimybę gauti naujoviškas chirurgines procedūras;

46. remia aukštos kokybės radioterapijos tobulinimą ES pripažįstant medicinos fiziką ir 
radioterapiją kaip specializuotas disciplinas, skatinant bendrus švietimo ir mokymo 
standartus ir didesnes ES ir nacionalinių mokslinių tyrimų ir inovacijų lėšų investicijas į 
radioterapijos mokslinius tyrimus;

47. palankiai vertina būsimą naują veiksmų planą pagal Jonizuojančiosios spinduliuotės 
naudojimo medicinoje strateginę darbotvarkę (SAMIRA)26, kuriuo bus remiamas 
radioaktyviųjų izotopų tiekimo vėžio diagnostikai ir sergančiųjų vėžiu priežiūrai 
saugumas ir pagerinama spinduliuotės technologijos medicinoje kokybė ir sauga;

48. ragina Komisiją skatinti, o valstybes nares sustiprinti bendrosios praktikos gydytojų, 
pediatrų ir pirminės sveikatos priežiūros specialistų vaidmenį, atsižvelgiant į jų svarbą 
nukreipiant pacientus diagnostinių tyrimų ir pas onkologijos specialistus, taip pat gydant 
vėžį ir vykdant tolesnę priežiūrą; ragina plėtoti įvairias sritis apimantį sprendimų 
priėmimą rengiant specialius suderinimo susitikimus, kuriuose dalyvautų įvairūs vėžio 
specialistai;

49. mano, kad ES profesinių kvalifikacijų pripažinimo reguliavimo sistema turėtų būti 
išplėsta, kad būtų galima standartizuoti vėžio slaugos švietimą;

50. ragina valstybes nares imtis prevencinių priemonių siekiant išvengti sergančiųjų vėžiu 
priežiūros specialistų perdegimo rizikos;

51. ragina, jei įmanoma ir saugu, naudoti ambulatorinius vėžio gydymo būdus, siekiant 
išsaugoti pacientų gyvenimo kokybę; ragina valstybes nares diegti arba tobulinti 
e. sveikatos technologijas ir telemedicinos paslaugas, siekiant užtikrinti sergančiųjų 
vėžiu priežiūros tęstinumą;

26 Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Jonizuojančiosios spinduliuotės naudojimo medicinoje strateginė 
darbotvarkė (SAMIRA)“ (SWD(2021)0014).
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52. ragina valstybes nares suteikti optimalią pagalbą pažengusiųjų vėžiu sergantiems 
pacientams jų gyvenimo pabaigoje, siekiant palengvinti jų skausmą ir diskomfortą 
išsaugant jų orumą; remia intensyvesnius mainus ir geriausios praktikos pritaikymą 
slaugos ligoninių ir palaikomosios slaugos srityje ES lygmeniu; ragina valstybes nares 
įvertinti palaikomosios slaugos skyrių skaičių kiekviename regione ir užtikrinti tvarų 
finansavimą bei pakankamus ir gerai apmokytus žmogiškuosius išteklius;

53. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti specialius kokybės užtikrinimo kriterijus 
(įskaitant tinkamas organizacijas, infrastruktūrą ir kompetencijas, įvairias sritis 
apimančią praktiką, tęstinį specialistų mokymą, pacientų švietimą ir dalyvavimą 
klinikiniuose tyrimuose), kad akreditavimo standartai būtų taikomi valstybinėms ir 
privačioms ligoninėms, kuriose gydomi vėžiu sergantys pacientai, siekiant užtikrinti 
veiksmingą, saugų ir vienodą vėžio valdymą visoje ES;

54. palankiai vertina planuojamą, kaip skelbta Europos kovos su vėžiu plane, ES tinklo, 
kuris apjungs pripažintus nacionalinius vėžio centrus (informacijos centrus) kiekvienoje 
valstybėje narėje, sudarant sąlygas visoje ES įsisavinti užtikrintos kokybės diagnostiką 
ir gydymą, įskaitant mokymą, mokslinius tyrimus ir klinikinių tyrimų skatinimą, 
įkūrimą; ragina Komisiją nustatyti tokius ES esančius centrus, skatinti bent vieno vėžio 
centro įsteigimą kiekvienoje valstybėje narėje ir remti šių centrų tinklo koordinavimą 
pasitelkiant Europos vėžio institutą;

55. ragina kiekvienoje valstybėje narėje nustatyti, sustiprinti ar sukurti nacionalinę vėžio 
kontrolės programą (NVKP), susidedančią iš unikalios struktūros, galimai Nacionalinio 
vėžio instituto, atsakingo už atitinkamų NVKP įgyvendinimą ir tolesnius veiksmus, 
tinkamų tikslų ir išteklių; rekomenduoja, kad NVKP būtų įdiegtos laikantis Europos 
kokybės nacionalinių vėžio kontrolės programų vadovo, inicijuoto Europos kovos su 
vėžiu partnerystės (EKVP); palankiai vertina tai, kad buvo sukurtas šių organizacijų 
tinklas, kurį koordinuoja Europos vėžio institutas;

III.b. Vienodos galimybės gauti sergančiųjų vėžiu priežiūros paslaugas: Europos vaistų 
rinkos kūrimas

56. ragina Komisiją stiprinti Europos vaistų rinką, kad būtų užtikrintos vienodos galimybės 
gauti gydymą, sumažintas vaistų trūkumas, įveikta aukštų novatoriško gydymo kainų 
problema ir pagerintas suaugusiųjų ir vaikų vėžio gydymas;

57. ragina Komisiją į savo vaistų strategiją įtraukti 2001 m. lapkričio 6 d. Direktyvos 
2001/83/EB, nustatančios Bendrijos kodeksą, reglamentuojantį žmonėms skirtus 
vaistus, peržiūrą27;

58. pažymi, kad vėžiu sergantiems pacientams dažnai trūksta vaistų; ragina Komisiją 
pateikti specialią visų vaistų ir medicinos produktų, ypač vaistų nuo vėžio, trūkumo 
Europoje valdymo strategiją; remia bendrą vaistų nuo vėžio, kurių gali trūkti, kūrimą, 
kad pacientai turėtų nuolatines galimybes gauti tinkamą gydymą;

59. ragina stiprinti ir įvairinti tiekimo grandinę ES, ypač vaistų nuo vėžio tiekimo grandinę, 
atidžiai stebėti įtampą, susijusią su vaistais, ir jų trūkumą ir sukurti strategines tokių 

27 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
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vaistų atsargas;

60. pažymi, kad generiniai ir biologiškai panašūs vaistai gali padėti užtikrinti veiksmingą ir 
saugią sergančiųjų vėžiu priežiūrą, padidinti konkurenciją, sutaupyti sveikatos 
priežiūros sistemų lėšų ir taip pagerinti pacientų galimybes gauti vaistų; pabrėžia, kad jų 
patekimui į rinką neturėtų būti trukdoma arba jis neturėtų būti atidėtas;

61. mano, kad valstybės narės turėtų kartu vertinti medicinos technologijas; todėl palankiai 
vertina 2021 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą laikinąjį 
susitarimą dėl sveikatos technologijų vertinimo reglamento28, kuriuo siekiama remti 
suderintas galimybes pasinaudoti novatoriškomis vėžio diagnostikos ir gydymo 
priemonėmis;

62. primygtinai ragina, kad ES būtų užtikrintos vienodos galimybės gauti įperkamų vaistų, 
ypač vaistų nuo vėžio; ragina surengti kolektyvines derybas su farmacijos pramone dėl 
vaistų kainos pagal „Beneluxa“ iniciatyvą dėl vaistų politikos ir Valetos deklaraciją; 
mano, kad farmacijos įmonės turėtų laikytis sąlygų, taikomų apmokestinant vaistus, 
sukurtus vykdant valstybės finansuojamus mokslinius tyrimus, prieinama kaina;

63. tvirtai pasisako už tai, kad būtų išplėstos bendros vaistų nuo vėžio viešojo pirkimo 
procedūros, kad vėžio gydymas ES lygmeniu taptų įperkamesnis ir prieinamesnis;

64. ragina peržiūrėti duomenų išimtinumą leidimų prekiauti vaistais suteikimo procese29, 
t. y. laikotarpį, per kurį registruotojas turi išskirtinę galimybę susipažinti su ikiklinikinių 
ir klinikinių tyrimų rezultatais, kad privalomu licencijavimu būtų leidžiama į rinką 
patekti vėžio gydymo būdams sveikatos krizės atveju (pvz., COVID-19 krizės) arba 
įveikti augančias specialaus gydymo išlaidas;

65. ragina Komisiją pateikti pasiūlymą dėl Direktyvos 89/105/EEB dėl priemonių, 
reglamentuojančių vaistų kainų nustatymą, skaidrumo30, siekiant valstybėse narėse 
užtikrinti procedūrų, naudojamų nustatant vaistų, ypač vaistų nuo vėžio, kainą ir išlaidų 
jiems kompensavimą, veiksmingą kontrolę ir visišką skaidrumą; ragina farmacijos 
įmones teikti informaciją apie finansavimą iš viešųjų išteklių, taip pat apie gautas 
mokesčių lengvatas ir subsidijas; ragina, kad apskaičiuojant vaistų išlaidas būtų 
atsižvelgta į viešųjų lėšų naudojimą; ragina Europos vaistų agentūrą (EMA) padidinti 
auditų skaičių, kad būtų galima įvertinti, ar farmacijos įmonės laikosi skaidrumo 
reikalavimų;

66. pažymi, kad didžiulė pažanga biologijoje atskleidė, kad vėžys yra bendras terminas 
daugiau nei 200 ligų ir kad tikslioji arba individualizuotoji medicina gali tapti 
pasiekiama taikant vaistus įvairioms mutacijoms; mano, kad tikslioji arba 
individualizuotoji medicina, kurią sudaro gydymo pasirinkimas pagal individualius 

28 2018 m. sausio 31 d. Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš 
dalies keičiama Direktyva 2011/24/ES (COM(2018)0051).
29 Visų pirma 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio 
Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos 
vaistų agentūrą, 14 straipsnį, OL L 136, 2004 4 30, p. 1.
30 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/105/EEB dėl priemonių, reglamentuojančių žmonėms skirtų 
vaistų kainų nustatymą ir šių vaistų įtraukimą į nacionalinių sveikatos draudimo sistemų sritį, skaidrumo, OL 
L 40, 1989 2 11, p. 8.
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naviko biologinius žymenis, yra perspektyvus būdas pagerinti vėžio gydymą; todėl 
ragina valstybes nares skatinti įgyvendinti regionines molekulinės genetikos platformas 
ir sudaryti vienodas sąlygas pacientams greitai gauti individualizuotą gydymą;

67. ragina visapusiškai ir skubiai taikyti 2014 m. balandžio 16 d. reglamentą (ES) 
Nr. 536/2014 dėl žmonėms skirtų vaistų klinikinių tyrimų31; mano, kad reglamento 
taikymas palengvintų didelių klinikinių tyrimų, kurie būtų atliekami suderintai, 
veiksmingai ir koordinuotai Europos lygmeniu, pradžią, siekiant sudaryti sąlygas vaistų 
nuo vėžio tyrimams ir pagerinti vėžiu sergančių pacientų ir jų šeimų gyvenimo kokybę;

68. ragina sukurti tvaresnę aplinką atliekant vėžio gydymui skirtų vaistų paskirties keitimo 
tyrimus ir sukurti papildomą projektą, kuriame būtų naudojama itin našios 
kompiuterinės sistemos, kad būtų galima greitai ištirti esamas molekules ir naujus vaistų 
derinius, pradedant vėžiu sergančių pacientų, kurių prognozės blogos, gydymu ir reto 
vėžio atvejais;

69. remia naujų vaistų nuo vėžio vartojimo suaugusiems ir vaikams klinikinių tyrimų plėtrą;

70. palankiai vertina Komisijos ketinimą priimti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto įsteigti ES Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir 
reagavimo į jas instituciją (HERA), siekiant numatyti, skatinti, kartu plėtoti ir sudaryti 
vėžiu sergantiems pacientams sąlygas gauti galimybę greitai, lygiomis teisėmis ir nuolat 
naudotis vėžio gydymo naujovės; ragina, kad didelis valdžios institucijų, privačių 
įmonių ir NVO, įskaitant pacientų asociacijas, konsorciumas bendradarbiautų, kad 
užtikrintų vėžio gydymo būdų, kuriems reikalingos sudėtingos technologijos, 
pavyzdžiui, ląstelių terapija (CAR T ląstelės), įvaikinamoji imunoterapija per naviko 
genomo išskyrimą (informacinę RNR) ir nanotechnologijų naudojimas, prieinamumą ir 
įperkamumą;

III.c. Vienodos galimybės gauti sergančiųjų vėžiu priežiūros paslaugas: siekiant geriau 
reaguoti į sveikatos krizių poveikį vėžiu sergantiems pacientams

71. pabrėžia, kad COVID-19 krizė turėjo ir tebeturi didelę įtaką vėžiu sergančių pacientų 
išgyvenamumui ir gyvenimo kokybei visais ligos etapais, nes vėluoja atrankinės 
patikros, nukreipimo ir chirurginės procedūros, gydymas atidedamas, trūksta vaistų ir 
kitų medicinos priemonių bei specializuotas darbo jėgos ir sumažėjo bendravimas su 
sveikatos priežiūros specialistais;

72. mano, kad COVID-19 pandemija buvo tikras ES sveikatos sistemų testavimas 
nepalankiausiomis sąlygomis; pabrėžia, kad pagrindinė išmokta pamoka turėtų būti 
būtinybė sukurti ekstremaliųjų situacijų strategiją, kad valstybės narės galėtų tinkamai 
reaguoti bet kokių būsimų sveikatos krizių metu; pabrėžia, kad šios ekstremaliųjų 
situacijų strategijos konkrečios priemonės turėtų būti skirtos apsaugoti pažeidžiamas 
grupes, įskaitant vėžiu sergančius pacientus;

73. susirūpinęs pažymi, kad COVID-19 pandemija padidino jau esamą sveikatos priežiūros 
darbuotojų trūkumo problemą; pažymi, kad būtina užtikrinti pakankamą specializuotų 
sveikatos priežiūros specialistų sergančiųjų vėžiu priežiūros srityje skaičių; pakartoja, 

31 OL L 158, 2014 5 27, p. 1.
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kad konkrečiomis ekstremaliųjų situacijų strategijos priemonėmis turėtų būti siekiama 
sumažinti darbo jėgos trūkumą įdarbinant sveikatos priežiūros specialistus;

74. pasisako už tai, kad būtų sukurta skaitmeninė sveikatos sistema, siekiant stebėti 
simptomus ir užtikrinti vėžio gydymą bei sergančiųjų vėžiu priežiūrą namuose; ragina 
užtikrinti nuolatinę prieigą prie medicininių konsultacijų ir psichosocialinių paslaugų 
naudojantis telemedicina arba ligoninėse, kuriose nėra pavojaus sveikatai;

75. prašo geresnės sveikatos specialistų, pacientų ir valdžios institucijų komunikacijos dėl 
sveikatos intervencijų, visų pirma vėžio atrankinės patikros, diagnozavimo ir gydymo, 
veiksmingumo ir saugumo, ir didinti informavimo kampanijų skaičių krizių metu;

76. ragina Komisiją ir valstybes nares priimti Europos prevencijos ir valdymo planus 
siekiant išspręsti vaistų nuo vėžio trūkumo problemą sveikatos krizių metu;

IV. Tvirta parama vėžiu sergantiems pacientams, vėžį įveikusiems asmenims ir slaugytojams

77. pabrėžia, kad vėžiu sergantys pacientai neturėtų patirti abipusio baudžiamumo 
kasdieniame gyvenime; ragina priimti kovos su diskriminacija direktyvą ir sąžiningai 
bei vienodai įgyvendinti finansinių paslaugų direktyvas, tokias kaip Vartojimo kredito 
direktyva32, nediskriminuojant vėžiu sergančių pacientų ir vėžį įveikusių asmenų;

78. pabrėžia konkrečių ES rekomendacijų, kaip pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, 
svarbą, įskaitant palaikomąją priežiūrą (skausmo malšinimas, psichologinės paslaugos, 
pritaikytas fizinis aktyvumas, mitybos pagalba, socialinė parama, galimybė naudotis 
reprodukcinės sveikatos paslaugomis ir estetinio vientisumo atstatymas); prašo 
valstybių narių pripažinti pasekmes (fizinę ar protinę negalią) ir socialinę 
diskriminaciją;

79. ragina valstybes nares atsižvelgti į dažną vėžiu sergančių pacientų šeimų ir artimųjų 
išsekimą ir suteikti jiems psichologinę pagalbą bei poilsio laiką darbo vietoje;

80. primena, kad pacientų įgalėjimas yra nepaprastai svarbus įgyvendinant Europos vėžio 
strategiją ir kad į pacientą orientuotas ir dalyvaujamojo pobūdžio sprendimų priėmimas 
turi būti gydymo ir sergančiųjų vėžiu priežiūros plėtros procesų pagrindas; ragina 
slaugytojų ir pacientų terapinį švietimą ir jų įgalėjimą sergančiųjų vėžiu priežiūros 
programose;

81. pripažįsta teigiamą pacientų asociacijų vaidmenį palaikant pacientus ir juos lydint; 
ragina Komisiją ir valstybes nares, rengiant su vėžiu susijusią politiką ir teisės aktus, 
atsižvelgti į jų prašymus ir rekomendacijas ir teikti joms viešąją paramą, siekiant 
užtikrinti, kad jos būtų nepriklausomos nuo privataus finansavimo;

82. ragina valstybes nares pagerinti vėžį įveikusių asmenų reintegraciją į darbo rinką ir 
palengvinti vaikų, įveikusių vėžį, grįžimą į mokyklą; pritaria konkrečioms ES 
rekomendacijoms dėl priemonių vėžį įveikusiems asmenims, siekiant užkirsti kelią 

32 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių, 
OL L 133, 2008 5 22, p. 66.
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pirminio vėžio atsinaujinimui ir naujų vėžio rūšių formavimuisi, bei jų reabilitacijai;

83. mano, kad Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra turėtų būti įpareigota atlikti 
didesnį vaidmenį skatinant gerą praktiką valstybėse narėse dėl vėžiu sergančių pacientų 
ir vėžį įveikusių asmenų integracijos į darbo vietą ir jų apsaugos nuo diskriminacijos; 
laukia naujo tyrimo, paskelbto Europos kovos su vėžiu plane, dėl vėžį įveikusių asmenų 
grįžimo į darbą, kuriame bus įvertintos nacionalinės užimtumo ir socialinės apsaugos 
politikos kryptys ir nustatytos kliūtys bei išliekančios problemos;

84. remia būsimą vėžį įveikusio asmens lustinės kortelės išdavimą, kaip skelbta Europos 
kovos su vėžiu plane, visiems vėžį įveikusiems asmenims, ypač įveikusiems vaikų ir 
paauglių vėžį, kurioje bus apibendrinta paciento ligos istorija, įskaitant paties paciento 
patirtį, ir kuri palengvins tolesnę priežiūrą bei stebėseną;

85. mano, kad draudikai ir bankai neturėtų atsižvelgti į vėžiu sirgusių asmenų ligos istoriją; 
ragina priimti nacionalinės teisės aktus siekiant užtikrinti, kad vėžį įveikę asmenys 
nebūtų diskriminuojami, palyginti su kitais vartotojais; pažymi, kad Komisija ketina 
bendradarbiauti su įmonėmis rengiant elgesio kodeksą, kad būtų galima užtikrinti, jog 
vėžio gydymo pokyčiai ir jų didesnis veiksmingumas atsispindėtų finansinių paslaugų 
teikėjų verslo praktikoje; tuo pat metu remia pažangos Prancūzijoje, Belgijoje, 
Liuksemburge ir Nyderlanduose skatinimą, kai vėžį įveikę asmenys naudojasi 
vadinamąja teise būti užmirštam; ragina, kad ne vėliau kaip iki 2025 m. visos valstybės 
narės garantuotų teisę būti užmirštam visiems Europos pacientams praėjus dešimčiai 
metų nuo jų gydymo pabaigos ir penkeriems metams nuo pacientų, kuriems diagnozė 
buvo nustatyta nesulaukus 18 m. amžiaus, gydymo pabaigos; ragina įvesti bendruosius 
teisės būti užmirštam standartus pagal atitinkamas Sutarties dėl Europos Sąjungos 
vartotojų apsaugos politikos nuostatas, kad būtų pašalinta susiskaidžiusi nacionalinė 
praktika kreditingumo vertinimo srityje ir užtikrinti vėžį įveikusiems asmenims 
vienodas galimybes gauti kreditą;

86. ragina Komisiją remti Europos vėžio organizacijos paskelbtą Europos sergančiųjų vėžiu 
priežiūros kodeksą, kuris yra veiksminga ir informatyvi priemonė siekiant užtikrinti, 
kad Europos piliečiams ir pacientams būtų teikiama geriausia prieinama priežiūra;

87. mano, kad reikia skubiai parengti Europos vėžiu sergančių pacientų teisių chartiją; 
ragina šioje chartijoje apibrėžti vėžiu sergančių pacientų teises kiekviename jų 
priežiūros etape, t. y. galimybę naudotis prevencijos priemonėmis, gauti pradinę 
diagnostiką viso gydymo metu, ir kad ji būtų vienodai taikoma visiems ES piliečiams, 
nepaisant šalies ar regiono, kuriame jie gyvena;

V. Vaikų, paauglių ir jaunuolių sergant vėžiu patiriami sunkumai 

88. ragina nustatyti aiškius politikos reikalavimus vaikų vėžio mokslinių tyrimų poreikiams; 
ragina valstybes nares ir Komisiją išspręsti nevienodo investicijų paskirstymo vaikų 
vėžiui problemą; mano, kad aiškus ir konkretus ES finansavimas turėtų būti skirtas 
vaikų vėžio moksliniams tyrimams ir biudžeto asignavimams, numatytiems visoms 
susijusioms ES programoms;

89. ragina Komisiją ir valstybes nares sutelkti dėmesį į vienodų galimybių naudotis 
geriausia specialistų diagnostika ir daugiadiscipliniu gydymu užtikrinimą vėžiu 
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sergantiems vaikams ir pagerinti vėžio gydymo rezultatus visose valstybėse narėse; 
mano, kad vaikų onkologo profesija turėtų būti pripažinta visose valstybėse narėse;

90. ragina vėžiu sergančius paauglius ir jaunuolius ES pripažinti konkrečia grupe, turinčia 
konkrečių medicininių ir psichosocialinių poreikių;

91. pabrėžia, kad reikia sustiprinti vėžiu sergančių vaikų, paauglių ir jaunuolių teisę į 
tarpvalstybinę priežiūrą, kai jų gyvenamojoje šalyje neužtikrinamas geriausias 
gydymas;

92. ragina ryžtingai peržiūrėti reglamentus dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų33 ir 
dėl retųjų vaistų34, kad būtų užtikrinta galimybė įsigyti naujoviškų vaistų nuo vėžio, 
nustatyti svarbiausius vaistus, kurie atitiktų vėžiu sergančių vaikų, kurių ligos 
prognozės blogos, poreikius, sumažinti vėlavimą, kad vaikai galėtų greičiau gauti 
pediatrijoje vartojamus vaistus, ir spręsti ribotų galimybių gauti tam tikrų būtiniausių 
vaistų dėl vaistų trūkumo ir aukštos naujoviškų vaistų kainos problemą; rekomenduoja 
iki 2027 m. turimų naujų vaistų nuo vėžio kiekį padidinti 20 proc.;

93. ragina įsteigti ES lygmens suinteresuotųjų subjektų patariamąją grupę, skirtą vaikų, 
paauglių ir jaunuolių vėžiui gydyti, kuri galėtų paremti tikslingą ir nuoseklų atitinkamų 
veiksmų įgyvendinimą Europos kovos su vėžiu plane, programoje „Europos horizontas“ 
ir vaistų strategijoje;

94. ragina valstybes nares visiškai perkelti 2019 m. birželio 20 d. Direktyvą (ES) 2019/1158 
dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros35, 
kuria įvedamos prižiūrinčiojo asmens atostogos ir galimybė prašyti lanksčios darbo 
laiko tvarkos;

95. palankiai vertina Komisijos paskelbtą ES vėžį įveikusio jaunimo tinklo sukūrimą;

96. remia Bendrųjų veiksmų dėl retų vėžio rūšių rekomendaciją dėl unikalaus Europos 
paciento identifikatoriaus įdiegimo siekiant užtikrinti ilgalaikių vėžį įveikusių vaikų 
rezultatų stebėjimą tarpvalstybinėje aplinkoje;

B. Veiksmų įgyvendinimo priemonės

I. Išsamūs moksliniai tyrimai

97. mano, kad Europos kovos su vėžiu planas turėtų būti įgyvendinamas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Kovos su vėžiu misija pagal programą „Europos horizontas“ ir 
laikantis jos tikslų skatinti ES investicijas į vėžio mokslinius tyrimus ir inovacijas;

98. primena, kad vėžio moksliniai tyrimai ir jų pritaikymas kasdienėje klinikinėje praktikoje 
yra būtini užtikrinant nuolatinį vėžio prevencijos, diagnostikos, gydymo ir tolesnės vėžį 

33 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje 
vartojamų vaistinių preparatų, OL L 378, 2006 12 27, p. 1.
34 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų, OL 
L 18, 2000 1 22, p. 1.
35 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1158 dėl tėvų ir prižiūrinčiųjų 
asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros, OL L 188, 2019 7 12, p. 79.
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įveikusių asmenų priežiūros tobulinimą; todėl palankiai vertina tai, kad buvo pradėtos 
įgyvendinti programos „Europos horizontas“ partnerystės siekiant mokslines žinias 
paversti inovacijomis;

99. pakartoja savo raginimą skirti tvarų ir tinkamą finansavimą konkurencingiems Europos 
vėžio tyrimams; ragina bent 20 proc. padidinti viešų ir privačių mokslinių tyrimų apie 
terapines ir diagnostines vėžio gydymo naujoves skaičių;

100. pabrėžia, kad reikia atlikti nepriklausomus ir įvairias sritis apimančius vėžio mokslinius 
tyrimus „nuo suolo iki lovos“, t. y. nuo laboratorijos iki taikomųjų pacientų tyrimų; 
primygtinai ragina nustatyti priemones, kurias taikant būtų ribojama klaidinga 
informacija, ypač socialiniuose tinkluose;

101. ragina valstybes nares tvirtai įsipareigoti skatinti viešojo ir privačiojo sektorių 
bendradarbiavimą ir panaikinti konkurencingumo kliūtis visoje ES;

102. mano, kad ateinančiais metais naudojimasis dirbtiniu intelektu ir šiuolaikinėmis 
technologijomis gali turėti reikšmingą poveikį diagnozuojant vėžį ir priimant 
sprendimus dėl jo; ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti vėžio biologijos žinias 
diegiant genomikos ir informatikos infrastruktūras;

103. palankiai vertina tai, kad buvo pradėtas visuomenės sveikatos genomikos projektas, 
kuriuo bus suteikta saugi prieiga prie didelio kiekio genomikos duomenų, naudojamų 
vadinamojoje „DPPP medicinoje“ (dalyvaujamojoje, prognozuojamojoje, prevencinėje 
ir pritaikytoje);

104. remia naujų skaitmeninių išteklių ir platformų, tokių kaip Europos vėžio diagnostinio 
vizualizavimo iniciatyva, kūrimą ir Europos informacijos apie vėžį sistemos, kuris leis 
kompetentingoms institucijoms ateinančiais metais tinkamai panaudoti dirbtinį 
intelektą, taikomą didiesiems duomenims, stiprinimą;

105. palankiai vertina tai, kad pagal Europos kovos su vėžiu planą pradėta pavyzdinė 
iniciatyva „Vėžio diagnostika ir gydymas visiems“, kuria siekiama pagerinti galimybę 
gauti novatoriškas vėžio diagnostikos ir gydymo paslaugas ir skatinti naudoti naujos 
kartos sekoskaitos technologiją, skirtą greitai ir veiksmingai nustatyti naviko ląstelių 
genetinį profilį, sudarant galimybę tyrėjams ir gydytojams dalytis vėžio profiliais ir 
taikyti tokius pačius arba panašius diagnostikos ir gydymo modelius pacientams, kurių 
vėžio profiliai panašūs;

106. palankiai vertina planuojamą individualizuotosios medicinos partnerystę, paskelbtą 
Europos kovos su vėžiu plane ir kuri bus finansuojama pagal programą „Europos 
horizontas“, kurioje bus nustatyti individualizuotosios medicinos mokslinių tyrimų ir 
švietimo prioritetai, remiami vėžio prevencijos, diagnostikos ir gydymo mokslinių 
tyrimų projektai ir parengtos rekomendacijos dėl individualizuotosios medicinos 
požiūrio diegimo kasdienėje medicinos praktikoje; pritaria tam, kad būtų parengtos 
individualizuotos prevencijos veiksmų gairės, leidžiančios nustatyti mokslinių tyrimų ir 
inovacijų spragas ir visas žinomas biologines anomalijas, lemiančias imlumą vėžiui, 
įskaitant paveldimus veiksnius;

107. skatina pelno nesiekiančių klinikinių tyrimų mokslinius tyrimus, siekiant pagerinti 
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gydymo strategijas, daugiausia dėmesio skiriant vyresnio amžiaus žmonėms;

108. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti tyrimus, skirtus žmogaus ir socialiniams 
mokslams, ypač susijusius su sveikatos priežiūros skirtumais skirtinguose vėžinių 
susirgimų etapuose;

109. mano, kad Komisija ir valstybės narės turėtų remti Europos daugiacentrių klinikinių 
tyrimų plėtrą;

110. remia klinikinius tyrimus, skirtus įvertinti su gydymu nesusijusių intervencijų, 
pavyzdžiui, sveikatą lemiančių veiksnių (įskaitant aplinkos veiksnius) tyrimų ir 
gyvenimo kokybės, galimybes, veiksmingumą ir išlaidų efektyvumą;

111. yra tvirtai įsitikinęs, kad pacientų asociacijos turėtų dalyvauti nustatant klinikinių 
tyrimų mokslinių tyrimų rezultatus, siekiant užtikrinti, kad tyrimai atitiktų 
nepatenkintus ES pacientų poreikius; mano, kad dalyvaujantiems pacientams ir 
visuomenei turėtų būti pranešta apie galutinius tyrimų rezultatus;

112. pasisako už didesnį vėžio gydymo mokslinių tyrimų ir plėtros proceso skaidrumą, 
įskaitant portalo, kuris leistų pacientams gauti informaciją apie Europoje galimus 
klinikinius tyrimus, įsteigimą;

II. Dalijimasis žiniomis

113. mano, kad norint pagerinti tiek sveikatos priežiūros specialistų, tiek pacientų žinias apie 
vėžį, reikia dalytis praktine patirtimi, duomenimis, mokymo programomis ir 
komunikacijos priemonėmis; pabrėžia, kad sveikatos duomenys yra konfidencialūs, ir 
ragina visapusiškai laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Reglamento (ES) 2016/679 dėl 
fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)36;

114. prašo Komisijos įvertinti Europos referencijos centrų tinklų (ERCT) veikimą, ypač jų 
vaidmenį renkant praktinės patirties ir geriausios patirties pavyzdžius ir jais dalijantis, 
taip racionalizuojant pacientų nukreipimą gydant retas vėžio rūšis, kuriomis serga 
maždaug 5,1 mln. pacientų visoje Europoje ir kurias gydant reikia plataus masto 
bendradarbiavimo;

115. pabrėžia, kad reikia užtikrinti ilgalaikį ERCT finansavimą; pritaria tam, kad ERCT būtų 
išplėsti įtraukiant konkrečias vėžio rūšis (retas, sudėtingas, sunkiai išgydomas) ir vaikų 
vėžį;

116. mano, kad atnaujinant ERCT, būtinai reikės užtikrinti, kad visos valstybės narės 
dalyvautų esamuose ERCT, kiekvienoje valstybėje narėje kiekviename ERCT turint 
bent po vieną tikrąjį ar susijusį narį, palengvinti individualią paciento kelionę, 
nacionaliniams informacijos centrams veiksmingai bendradarbiaujant su ERCT, įvertinti 
ERCT veikimą, dalijantis duomenimis apie jų veiklą ir tinklaveiką retų vėžio rūšių 
srityje, diegti telemedicinos priemones, kuriomis sudaromos sąlygos dalytis atvejų 
įrašais ir vaizdo rezultatais, taip pat skirti tinkamą ir ilgalaikį finansavimą tiek Sąjungos 

36 OL L 119, 2016 5 4, p. 1.
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(programa „ES – sveikatos labui“), tiek nacionaliniu lygmeniu;

117. ragina valstybes nares remti specialų ir pritaikytą požiūrį į retus suaugusiųjų vėžio ir 
vaikų vėžio atvejus, įvertinant ES iniciatyvas, ir visapusiškai integruoti ERCT į savo 
nacionalines sveikatos priežiūros sistemas;

118. primena, kad Jungtinis tyrimų centras ėmėsi aktyvaus vaidmens remdamas vėžio 
registrų veiklą ir naudodamasis jų duomenimis; mano, jog turėtų būti sustiprinti 
įgaliojimai, finansavimas ir politinė parama, kad Jungtinis tyrimų centras tęstų ir 
spartintų vėžio registrų koordinavimą;

119. palankiai vertina tai, kad 2021 m. įsteigtas Onkologijos žinių centras, apie kurį buvo 
paskelbta Europos kovos su vėžiu plane, siekiant prisidėti prie mokslinių ir techninių su 
vėžiu susijusių iniciatyvų koordinavimo ir keitimosi jomis ES lygmeniu; mano, kad šis 
žinių centras turėtų būti pagrįstas duomenų patikra, ERCT ataskaitomis ir vėžio 
registrais, taip pat būti Europos vėžio instituto dalimi;

120. rekomenduoja kiekviename ES regione, įskaitant atokias vietoves ir atokiausius 
regionus, įkurti bent vieną vėžio registrą; remia nacionalinių vėžio registrų gebėjimų 
rinkti duomenis (įskaitant gyvenimo būdo ir socialinę bei ekonominę informaciją) 
stiprinimą siekiant geriau nustatyti vėžio atsiradimo, paplitimo ir išgyvenamumo 
skirtumų priežastis; prašo valstybių narių užtikrinti, kad duomenų šaltinius būtų galima 
palyginti ir užtikrinti regioninių bei nacionalinių vėžio registrų sąveikumą;

121. tvirtai remia Su vėžiu susijusios nelygybės duomenų registro, apie kurį buvo paskelbta 
Europos kovos su vėžiu plane, sukūrimą Europos lygmeniu siekiant nustatyti 
tendencijas, neatitikimus, skirtumus ir nelygybę tarp valstybių narių ir jų viduje; mano, 
kad šis registras padės nustatyti sunkumus ir konkrečias veiksmų sritis, kad būtų galima 
nukreipti investicijas ir intervencijas ES, nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis;

122. remia Komisijos ketinimą vėžiu sergantiems pacientams sudaryti sąlygas saugiai 
naudotis ir dalytis elektroniniais sveikatos įrašais tarpvalstybiniu lygmeniu; mano, kad 
Komisija, kartu su projektu „Digital Health Europe“, galėtų padėti Europos sveikatos 
duomenų erdvės pagrindus rinkdama ir analizuodama anoniminius medicinos duomenis 
(vėžio registrų, ligoninių, akademinių klinikinių tyrimų ir kohortų) ir biologinius 
duomenis (kraujo ir navikų mėginių) Europos vėžio debesijoje, esančioje Europos vėžio 
instituto priegloboje; ragina sveikatos duomenis naudoti nekomerciniais tikslais 
(duomenų altruizmą); palankiai vertina planuojamą virtualaus Europos vėžio pacientų 
skaitmeninio centro sukūrimą pagal programos „Europos horizontas“ Misiją dėl vėžio, 
siekiant remti standartizuotą požiūrį į norą pareiškusių pacientų dalyvavimą teikiant 
savo sveikatos duomenis ir jais keičiantis; rekomenduoja įtraukti pacientus į bet kokius 
veiksmus, susijusius su sveikatos duomenų saugojimu ir naudojimu politikos 
formavimo ir mokslinių tyrimų tikslais; palankiai vertina tai, kad iki 2022 m. 
planuojama išplėsti Europos informacijos apie vėžį sistemą;

123. ragina gerinti sveikatos priežiūros specialistų švietimo ir mokymo standartus; skatina 
įgyvendinti bendras ir įvairias sritis apimančias sveikatos priežiūros specialistų mokymo 
programas, glaudžiai bendradarbiaujant su Europos mokslo bendruomenėmis; palankiai 
vertina tai, kad pradėta įgyvendinti tarpšakinė vėžio mokymo programa, kuri apims 
valstybių narių bendradarbiavimą per Europos vėžio institutą;
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III. Europos vėžio instituto sukūrimas

124. ragina sukurti virtualų Europos vėžio institutą, įtraukiant visus suinteresuotuosius 
subjektus (NVKP atstovus, pacientų ir slaugytojų asociacijas, mokslo bendrijas ir pan.), 
atsakingus už tai, kad būtų vykdomos toliau išvardytos misijos:

a) koordinuojamas visų NVKP tinklas;

b) parengtos Europos veiksmų gairės, sudarančios sąlygas pradėti plataus masto 
prevencijos kampanijas ir švietimo programas sveikatos skatinimo klausimais;

c) koordinuojamas bendrų kokybės kriterijų nustatymas, kad būtų vadovaujamasi 
nacionaliniu atrankinės patikros programų, vėžio registrų ir sergančiųjų vėžiu 
priežiūros centrų akreditavimu;

d) įkurtas planuotas Onkologijos žinių centras; rengiamos metinės ataskaitos ir 
nustatomi pagrindai, kad atrankinės patikros programų, vėžio registrų ir ERCT 
duomenys ES lygmeniu būtų renkami geriau;

e) koordinuojamas keitimasis geriausia patirtimi ir rezultatais tarp ERCT ir vėžio 
centrų;

f) sukurtas išsamus modelis pagal Europos kovos su vėžiu planą ir programą 
„Europos horizontas“, siekiant nustatyti mokslinių tyrimų prioritetus ir galimai 
sudaryti sąlygas koordinuotų ir veiksmingų vėžio mokslinių tyrimų Europoje 
pajėgų plėtrai;

g) sudaromos sąlygos gydytojams ir tyrėjams lengviau dalytis anoniminiais 
duomenimis, surinktais Europos vėžio debesijoje;

h) remiamos bendros sveikatos specialistų, pacientų ir slaugytojų mokymo programos;

i) piliečiams ir specialistams teikiama atnaujinta, patvirtinta ir skaidri informacija apie 
vėžio priežastis, gydymą ir ES teisės aktus;

j) stebimas atitinkamų rekomendacijų įgyvendinimo valstybių narių NVKP lygis;

k) siūlomi išmatuojami ir atkuriami pagrindinių rezultatų, nurodytų Europos kovos su 
vėžiu plane, rodikliai;

IV. Europos kovos su vėžiu plano finansavimas

125. pabrėžia, kad Europos kovos su vėžiu planą reikėtų vertinti ne tik kaip politinį 
įsipareigojimą skatinti pokyčius, bet ir kaip konkrečių ir plataus užmojo iniciatyvų 
rinkinį, kuriuo bus remiamos, koordinuojamos ir papildomos valstybių narių pastangos 
sumažinti vėžio sukeliamas kančias; pabrėžia, kad norint, jog plane nurodytos 
iniciatyvos būtų paverstos konkrečiais veiksmais, šios iniciatyvos turi būti tinkamai 
finansuojamos; tačiau pabrėžia, kad iki šiol skiriasi valstybių narių galimybės panaudoti 
sveikatos priežiūros programoms skirtas lėšas;

126. ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų skiriama pakankamai lėšų tinkamai 
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įgyvendinti planą ir jų atitinkamas NVKP; mano, kad ne daugiau kaip 30 proc. Europos 
kovos su vėžiu plano turėtų būti skirta NVKP įgyvendinimui;

127. palankiai vertina 4 mlrd. EUR vertės finansavimo planą ir atkreipia dėmesį į 
finansavimo šaltinių papildomumą, kaip nustatyta pačiame plane; primena, kad plano 
įgyvendinimui bus naudingi įvairūs finansavimo šaltiniai, pavyzdžiui, programos „ES – 
sveikatos labui“, „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programa, sanglaudos 
politikos fondai ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo priemonė; pabrėžia, kad į visus 
finansavimo šaltinius būtina nuosekliai ir skaidriai įtraukti kovą su vėžiu; ypač pabrėžia, 
kaip svarbu stiprinti mokslinius vėžio tyrimus ir vėžio prevenciją ir kad būtina skirti 
jiems daugiau lėšų;

°

° °

128. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui, Europos regionų komitetui, valstybių narių vyriausybėms ir 
parlamentams bei Pasaulio sveikatos organizacijai.


