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Písemné prohlášení předložené v souladu článkem 136 jednacího řádu Parlamentu 
o rakovině a primární prevenci1

1. Rakovinná onemocnění patří mezi nejčastější příčiny celosvětové nemocnosti a úmrtnosti. 
V roce 2012 bylo zaznamenáno přibližně 14 milionů nových případů a 8,2 milionu lidí 
následkem rakoviny zemřelo.

2. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) lze přičíst vinu za značný podíl 
všech onemocnění rakovinou tabáku, životnímu prostředí, včetně pracovních podmínek, 
atmosférickému znečištění, nedobrovolnému vystavení látkám, nad nimiž jednotlivci 
téměř nemají kontrolu, životnímu stylu, nezdravé stavě a rizikovým potravinám.

3. Primární prevence nabízí nejhospodárnější způsob snižování výskytu rakovinných a 
jiných nepřenosných onemocnění. Je však často zanedbávána, přičemž se upřednostňuje 
sekundární prevence a léčba, částečně proto, že výsledky primární prevence jsou u 
jednotlivců těžko rozpoznatelné a může trvat desetiletí, než se její vliv projeví.

4. Ačkoli považujeme sekundární prevenci za důležitý způsob, jak zastavit postup nemoci 
v její počáteční fázi a předejít komplikacím, zejména pokud jsou její přínosy vyšší než 
potenciální rizika, jsme přesvědčeni, že by se měl klást větší důraz na to, aby byly do 
politik boje proti rakovině začleněny strategie důsledné primární prevence.

5. Komise se proto vyzývá, aby přijala všechna nezbytná opatření na podporu činností 
v oblasti primární prevence, aby se tak omezila a nakonec i odstranila expozice 
karcinogenním látkám, které jsou nebezpečné pro člověka, faunu i flóru.

6. Toto prohlášení je spolu se jmény signatářů předáno Radě a Komisi.

1 Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců 
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo 
pro Parlament závazné.


