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Skriftlig förklaring om behovet av en övergripande strategi för att bekämpa cancer

Europaparlamentet avger denna förklaring

– med beaktande av artikel 116 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. EU skall i enlighet med fördragen spela en aktiv roll inom hälsoområdet samtidigt som 
subsidiaritetsprincipen skall respekteras.

B. Cancer är den främsta dödsorsaken i Europa.

C. I dag vet vi att en tredjedel av alla cancersjukdomar kan förebyggas och att en tredjedel 
kan behandlas framgångsrikt om de upptäcks i ett tidigt stadium.

1. Europaparlamentet menar att med en övergripande strategi för att bekämpa cancer 
kommer sjukdomen snart inte längre att vara den främsta dödsorsaken i Europa.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en övergripande 
strategi som tar upp de fyra grundläggande faktorerna för att bekämpa cancer, dvs.

a) förebyggande,
b) tidig upptäckt,
c) diagnos, behandling och uppföljning och
d) palliativ vård.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över gemenskapslagstiftning och 
gemenskapsåtgärder på detta område och att förbättra och ändra dessa i enlighet med nya 
vetenskapliga framsteg.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att

– främja forskning och innovation när det gäller att primärt förebygga och i ett tidigt 
stadium upptäcka cancer,

– främja informationskampanjer riktade mot allmänheten och all vårdpersonal,
– se till att gemenskapslagstiftningen innehåller incitament för både näringslivet och 

forskare att fortsätta pågående forskning för att säkerställa nya generationer av 
läkemedel och nya behandlingar för att bekämpa cancer,

– säkerställa genom nätverk att de bästa metoderna sprids för att medborgarna skall 
kunna få tillgång till bästa möjliga behandling.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med 
namnen på undertecknarna till rådet och kommissionen.


