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Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 alusel esitatud kirjalik deklaratsioon 
vähktõve ja esmase ennetuse kohta1

1. Vähktõvevormid on maailmas haigestumuse ja suremuse peamiste põhjuste seas. 2012. 
aastal registreeriti ligi 14 miljonit uut vähijuhtumit ja 8,2 miljonit vähiga seotud 
surmajuhtumit.

2. WHO hinnangul on kõigi vähktõvevormide olulise osa tekkepõhjuseks tubakas, keskkond – 
k.a töötingimused, välisõhu saaste, tahtmatu kokkupuude ainetega, mille üle üksikisikutel 
puudub kontroll, elustiil, rämpstoit ja toit, mis ei ole ohutu.

3. Esmane ennetus pakub kõige kulutõhusamat lähenemisviisi vähktõve ja teiste 
mittenakkushaiguste vähendamisele, kuid esmane ennetus on sageli jäetud unarusse, samas 
kui teisest ennetust ja ravi peetakse esmatähtsaks, osaliselt seetõttu, et esmase ennetuse 
tulemusi on üksikisikute puhul raske tuvastada ja selle mõju võib ilmneda alles mitme 
aastakümne pärast.

4. Leiame küll, et teisene ennetus on oluline vahend algstaadiumis haiguse kulu peatamiseks 
ja komplikatsioonide ennetamiseks, eriti siis, kui selle kasu on suurem kui võimalik risk, 
kuid usume, et suuremat rõhku tuleks panna järjekindlate esmase ennetuse strateegiate 
lisamisele vähktõve tõrje poliitikasse.

5. Komisjonil palutakse seepärast võtta kõik vajalikud meetmed, et edendada esmast 
ennetustegevust, vähendamaks mis tahes kokkupuudet kantserogeensete ainetega, mis on 
ohtlikud nii inimestele kui ka taime- ja loomariigile, seades lõppeesmärgiks sellise 
kokkupuute kaotamise.

6. Käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega edastatakse nõukogule ja 
komisjonile.

1 Vastavalt parlamendi kodukorra artikli 136 lõigetele 4 ja 5 avaldatakse deklaratsioon, kui sellele on alla 
kirjutanud parlamendi koosseisu enamus, protokollis koos allakirjutanute nimedega ja edastatakse adressaatidele; 
deklaratsioon ei ole parlamendi jaoks siiski siduv.


