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Komisijas paziņojums par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība 

Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. maija rezolūcija par Komisijas paziņojumu par vēža 

apkarošanu — Eiropas partnerība (2009/2103(INI)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība 

(COM(2009)0291), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Lēmumu 

Nr. 1350/2007/EK, ar ko izveido otro Kopienas rīcības programmu veselības aizsardzības 

jomā (2008.–2013. gadam)1, 

– ņemot vērā 2008. gada 9. oktobra rezolūciju par dokumentu „Kopā par veselību. ES 

stratēģiskā pieeja 2008.–2013. gadam”2, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Lēmumu 

Nr. 1982/2006/EK par Eiropas Kopienas Septīto pamatprogrammu pētniecībai, 

tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)3, 

– ņemot vērā Padomes 2008. gada 10. jūnija secinājumus par ar vēzi saistītā sloga 

mazināšanu4, 

– ņemot vērā Padomes 2003. gada 2. decembra Ieteikumu Nr. 2003/878/EK par vēža 

skrīningu5, 

– ņemot vērā 2007. gada 11. oktobra deklarāciju par visaptverošas stratēģijas 

nepieciešamību vēža apkarošanai6, 

– ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par cīņu pret vēzi paplašinātajā Eiropas 

Savienībā7, 

– ņemot vērā 2006. gada 25. oktobra rezolūciju par jautājumiem, kas saistīti ar krūts vēzi 

paplašinātajā Eiropas Savienībā8, 
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– ņemot vērā 2003. gada 5. jūnija rezolūciju par krūts vēzi Eiropas Savienībā1, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 29. marta Lēmumu 

Nr. 646/96/EK, ar ko sabiedrības veselības nodrošināšanas darbību ietvaros (1996.-2000. 

gads) apstiprina Kopienas rīcības plānu cīņai pret vēzi2, 

– ņemot vērā Padomes 2004. gada 2. jūnija Lēmumu 2004/513/EK attiecībā uz PVO 

Pamatkonvencijas par tabakas kontroli noslēgšanu3, 

– ņemot vērā Eiropas kodeksu pret vēzi — trešā redakcija, 

– ņemot vērā Starptautiskās Vēža pētījumu aģentūras (IARC) 2008. gada ziņojumu, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta deklarāciju par C hepatītu4, 

– ņemot vērā visu partiju interešu grupas „Eiropas Parlamenta deputāti pret vēzi” darbību 

un secinājumus, 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 184. pantu, 

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas5 35. pantu, 

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu 

līdztiesības komitejas atzinumus (A7-0121/2010), 

A. tā kā, neraugoties uz sasniegumiem medicīnas jomā, vēzis turpina epidēmiski izplatīties 

visā pasaulē; 

B. tā kā dažas valstis ir guvušas panākumus vēža izplatības mazināšanā, pateicoties 

pretsmēķēšanas politikai un uzlabojot sekundārās profilakses pasākumus un atsevišķu 

vēža formu ārstēšanu6; 

C. tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem vēzis ir viens no galvenajiem 

nāves cēloņiem visā pasaulē un 2004. gadā vēzis izraisīja aptuveni 13 % no visiem nāves 

gadījumiem; 

D. tā kā 2006. gadā vēzis bija otrais visizplatītākais nāves cēlonis, kas bija par iemeslu 

diviem no desmit sieviešu nāves gadījumiem un trijiem no desmit vīriešu nāves 

gadījumiem, un tas atbilst apmēram 3,2 miljoniem ES iedzīvotāju gadā ar diagnosticētu 

vēzi, un nāves gadījumus lielākoties izraisīja plaušu, kolorektālais un krūts vēzis; 
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E. tā kā saskaņā ar Starptautiskās Vēža izpētes aģentūras (IARC) aplēsēm dzīves laikā 

katram trešajam eiropietim tiek diagnosticēts vēzis un katrs ceturtais eiropietis mirst no 

šīs slimības; 

F. tā kā saskaņā ar prognozēm 2010. gadā 3 miljoniem eiropiešu tiks diagnosticēts vēzis un 

paredzams, ka gandrīz 2 miljoni mirs no vēža, savukārt prognozes 2020. gadam paredz, 

ka ar vēzi saslims 3,4 miljoni eiropiešu un šī slimība izraisīs vairāk nekā 2,1 miljona nāvi; 

G. tā kā biežāk sastopamie vēža veidi sievietēm un vīriešiem ir atšķirīgi, proti, sievietēm 

izplatītākie vēža veidi ir krūts vēzis, dzemdes kakla vēzis, endometrija vēzis, olvadu 

vēzis, olnīcu vēzis un maksts vēzis, un sieviešu vidū plaši izplatīts ir arī kuņģa un 

kolorektālais vēzis; tā kā daudzās Eiropas valstīs aizvien izplatītāks kļūst krūts vēzis, kas 

skar arī jaunas sievietes, un katru gadu ES 275 000 sieviešu saslimst ar krūts vēzi; 

H. tā kā vēža apkarošana ir jāuzskata par nozīmīgu Veselības stratēģijas daļu; 

I. tā kā 30 % gadījumu vēzi iespējams novērst un mazināt tā sekas ar agrīnu diagnostiku un 

ārstēšanu, bet sievietēm paredzēto skrīninga programmu efektivitāte valstīs ir atšķirīga un 

atkarīga no tā, cik lielu daļu sieviešu tās aptver, cik pieejama un kvalitatīva ir 

mamogrāfija, no ārstēšanas un citiem faktoriem; 

J. tā kā ar vēzi slimus bērnus, kas ir mazuļu galvenais slimību izraisītas nāves iemesls, 

varētu sekmīgi ārstēt, sasniedzot 80 % izdzīvotības rādītāju; 

K. tā kā profilakse ietver gan primārās profilakses pasākumus saslimstības novēršanai, gan 

sekundārās profilakses pasākumus, veicot skrīningu un agrīnu diagnostiku; 

L. tā kā efektīvi primārās profilakses pasākumi varētu lielā mērā uzlabot veselības stāvokli, 

īstenojot uz iedzīvotājiem orientētu rīcību un pasākumus veselīga dzīvesveida 

popularizēšanai; 

M. tā kā profilakse ietver gan primārās profilakses pasākumus saslimstības novēršanai, kurus 

var īstenot, mazinot iedzīvotāju saskari ar vides piesārņojumu, kas var izraisīt vēzi, gan 

sekundārās profilakses pasākumus, veicot skrīningu un agrīnu diagnostiku; 

N. tā kā saslimstību ar dzemdes kakla vēzi (otro sieviešu vidū izplatītāko vēža veidu pēc 

krūts vēža) ir iespējams novērst ar piemērotu ārstēšanu, piemēram, profilaktiskām 

vakcīnām pret kancerogēniem vīrusiem; 

O. tā kā vēzi dažādās stadijās izraisa daudzi faktori un tādēļ vēža profilakses jomā ir 

vajadzīga jauna profilakses paradigma, lai jautājumus par cēloņiem, kuri saistīti ar 

ģenētiku, dzīvesveidu, darba apstākļiem un vidi risinātu līdzvērtīgi, atspoguļojot 

pašreizējo dažādo cēloņu kombināciju, nevis koncentrējoties uz atsevišķiem cēloņiem; 

P. tā kā vides faktori ietver ne tikai tabakas dūmus vidē, radiāciju un pārmērīgu UV staru 

ietekmi, bet arī tādu pārtikā, gaisā, augsnē un ūdenī esošo piesārņojošo vielu ietekmi, 

kuras rodas cita starpā ražošanas procesā vai lauksaimniecības darbību rezultātā, vai šādu 

vielu klātbūtni, piemēram, būvizstrādājumos un patēriņa precēs; 

Q. tā kā slimību galvenokārt izraisa kancerogēno vielu ietekme, jo cilvēki tās ieelpo, apēd un 

iedzer vai tās ietekmē viņus personīgajā vai darba vidē; ieradumi, piemēram, smēķēšana, 



 

uztura izvēle un fiziskās aktivitātes, kā arī darba un vides apstākļi, būtiski ietekmē vēža 

attīstību; 

R. tā kā saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem katru gadu vismaz 10 % ar vēzi 

saistīto nāves gadījumu izraisa kancerogēno vielu ietekme darba vietā; tā kā šādu ietekmi 

varētu novērst, aizstājot kancerogēnās vielas ar mazāk kaitīgām vielām; 

S. tā kā straujais saslimstības ar atsevišķām vēža formām, piemēram, ar sēklinieku vēzi un 

nehodžkina limfomu, pieaugums un bērnu saslimšanas ar vēzi pieaugums par 1 % gadā 

Eiropā pēdējo 20 gadu laikā (saskaņā ar PVO datiem) liecina, ka ir jāņem vērā vides 

faktori; 

T. tā kā efektīvi sekundārās profilakses pasākumi, kuru mērķis ir konstatēt saslimšanu agrīnā 

stadijā, arī var veicināt veselības profilaksi, ievērojami palīdzot uzlabot veselību; tā kā 

saskaņā ar prognozēm, ja visām attiecīgajām iedzīvotājām veiktu dzemdes kakla vēža 

skrīningu, zaudēto dzīves gadu skaitu varētu samazināt par 94 %, un ik 

152 onkocitoloģiskās uztriepes pārbaudes nodrošinātu vienu atgūtu dzīves gadu; 

U. tā kā ķīmiskajām vielām, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus, ir 

ievērojama nozīme vēža veidošanās procesā, piemēram, krūts vēža vai sēklinieku vēža 

veidošanās procesā, un tāpēc attiecībā uz tām nepieciešama konkrēta rīcība; 

V. tā kā Eiropas veselības aizsardzības sistēmām ir būtiskas problēmas to ilgtermiņa 

ilgtspējības jomā un galvenā no tām ir sabiedrības novecošanas ietekme uz prasībām pēc 

darba spēka un vispārējiem veselības aprūpes izdevumiem; turklāt jaunās tehnoloģijas, lai 

gan sniedz būtisku labumu, tomēr nevar darboties bez attiecīgi apmācīta personāla un, 

iespējams, lielākām izmaksām; 

W. tā kā saslimstība ar atsevišķiem vēža veidiem, piemēram, dzemdes kakla vēzi, ir 

ievērojami izplatītāka noteiktās imigranšu grupās un tāpēc ir nepieciešams garantēt, ka 

profilakses pasākumi un agrīnās diagnosticēšanas programmas ir orientētas uz šīm augstā 

riska grupām un ir pieejamas tām; 

X. tā kā sabiedrības novecošana Eiropas Savienībā ir viens no iemesliem, kāpēc palielinās ar 

vēzi saistītais slogs visā Eiropas Savienībā, un tā kā vēža saslimstības gadījumu skaita 

palielināšanās radīs papildu spiedienu valsts finansēm un privātā sektora ekonomikas 

produktivitātei, tādējādi ar vēzi saistīto veselības radītāju uzlabojums pozitīvi ietekmēs arī 

ilgtermiņa ekonomiskos rādītājus; 

Y. tā kā vēža izplatība korelē ar vecuma pieaugumu un ir cieši saistīta ar vecumu un tā kā 

līdz ar sabiedrības novecošanu palielināsies arī kopējais vēža saslimstības gadījumu 

skaits; šī tendence izpaudīsies galvenokārt gados vecāku sieviešu vidū, jo sievietēm vēl 

joprojām ir lielāks paredzamais dzīves ilgums nekā vīriešiem, un tādēļ ir jānodrošina, ka 

profilakses un agrīnās diagnostikas programmas ir pieejamas ne tikai pusmūža sievietēm, 

bet arī gados vecākām un pavisam vecām sievietēm; 

Z. tā kā Lisabonas līgumā ir noteikta Eiropas Savienības un dalībvalstu dalītā kompetence 

attiecībā uz kopīgo drošību sabiedrības veselības jomā, piemēram, fiziskās un garīgās 

veselības aizsardzības jomā; 

AA. tā kā to cilvēku skaits, kas mirst no vēža, jaunajās dalībvalstīs ir lielāks nekā 15 valstu 



ES; 

AB. tā kā saskaņā ar PVO aplēsēm vismaz trešdaļu visu vēža gadījumu varētu novērst un 

profilakse ir izmaksu ziņā visefektīvākā ilgtermiņa stratēģija cīņai pret vēzi, un tiek lēsts, 

ka vēzi varētu novērst, ietekmējot vai novēršot riska pamatfaktorus, piemēram, 

smēķēšanu, lieko svaru, nepietiekamu augļu un dārzeņu lietošanu uzturā, mazkustīgu 

dzīvesveidu un alkohola lietošanu, infekcijas izraisītājus, kā arī novēršot dažu ķīmisko 

vielu un jonizējošā starojuma ietekmi; 

AC. tā kā nepilnvērtīgs uzturs, mazkustīgs dzīvesveids, liekais svars, tabaka un alkohols ir arī 

citām hroniskām slimībām raksturīgi riska faktori, piemēram, sirds un asinsvadu 

slimībām, 2.  tipa diabētam un elpošanas ceļu slimībām, un tāpēc vēža profilakses 

programmas vajadzētu īstenot integrētas hronisko slimību profilakses programmas 

ietvaros; 

AD. tā kā jau 1987. gadā eksperti izveidoja Eiropas kodeksu pret vēzi, kas bija ar zinātniskiem 

datiem pamatots instruments profilakses veicināšanai; 

AE. tā kā daži no iemesliem lielajai atšķirībai Eiropas valstīs attiecībā uz piecu gadu 

izdzīvošanas koeficienta sasniegšanu vairuma vēža veidu gadījumā ir satraucošās un 

nepieņemamās atšķirības vēža ārstēšanas iespēju kvalitātes, skrīninga programmu, uz 

zinātniskiem datiem balstītas labākās prakses pamatnostādņu, staru terapijas iekārtu un 

pretvēža zāļu pieejamības ziņā; 

AF. tā kā Eiropas Savienībā vēl aizvien ir izplatītas atšķirības iedzīvotāju veselības stāvoklī un 

tā kā ierobežoto resursu un ierobežotās piekļuves informācijai un pakalpojumiem dēļ 

nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju grupām risks saskarties ar negatīvu ārstēšanas 

rezultātu ir lielāks nekā tiem, kuru sociāli ekonomiskais stāvoklis ir labāks; 

AG. tā kā vēža izplatību var samazināt un ietekmēt, īstenojot uz pierādījumiem balstītas 

stratēģijas vēža agrīnai diagnosticēšanai un vēža pacientu ārstēšanai; 

AH. tā kā saskaņā ar aplēsēm 25 % no vēža izraisītajiem nāves gadījumiem Eiropas Savienībā 

ir saistīti ar smēķēšanu; tā kā smēķēšana ir cēlonis aptuveni 80–90 % plaušu vēža 

izraisītas nāves gadījumiem visā pasaulē, tā kā smēķēšana jaunu meiteņu vidū kļūst arvien 

izplatītāka, kā rezultātā nākotnē pieaugs plaušu vēža risks sievietēm; 

AI. tā kā pēdējo 20 gadu laikā aknu vēža saslimstības gadījumu skaits ir vairāk nekā 

dubultojies un 2006. gadā 27 valstu ES bija 50 300 jaunu šī vēža veida gadījumu un 

45 771 cilvēks mira no šīs slimības, un tā kā līdztekus liekajam svaram un pārmērīgai 

alkohola lietošanai 75 % līdz 85 % gadījumu primārā aknu vēža cēlonis ir ilgstošas 

vīrushepatīta infekcijas (B vai C); 

AJ. tā kā ir vispārēji atzīts, ka dzīves veids, jo īpaši uztura paradumi, ietekmē audzēju attīstību 

un tāpēc laba pilnvērtīga uztura uzņemšana uzlabo vēža slimnieku izdzīvošanas iespējas 

un dzīves kvalitāti (vismaz dažu konkrētu audzēju veidu gadījumā); 

AK. tā kā, ievērojot veselīgāku dzīves veidu, noteiktus vēža veidus var novērst un kopumā 

uzlabot veselību un tā kā vēzis ir ārstējams vai izārstēšanas izredzes ir daudz lielākas, ja 

to diagnosticē agrīnā stadijā; 



 

AL. tā kā vēzis ir arī cieši saistīts ar sociālo un ekonomisko stāvokli un vēža faktori ir 

izteiktāki to iedzīvotāju grupās, kuriem ir viszemākais izglītības līmenis; turklāt 

pacientiem no zemāka sociālekonomiskā slāņa ir kopumā sliktāki izdzīvošanas rādītāji 

nekā iedzīvotājiem ar augstāku dzīves līmeni; 

AM. tā kā labi plānotas un labi vadītas valstu programmas cīņai pret vēzi samazina vēža 

saslimstības gadījumu skaitu un mirstību — dažos gadījumos par vairāk nekā par 70% — 

un uzlabo vēža slimnieku dzīvi, neatkarīgi no tā, cik ierobežoti ir valsts resursi; 

AN. tā kā starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz vēža apkarošanas plānu 

izstrādi, īstenošanu un kvalitāti; 

AO. tā kā vēža skrīninga, diagnosticēšanas un ārstēšanas pakalpojumu kvalitāte un pieejamība 

un tādējādi arī cīņa pret vēzi ievērojami uzlabojas, ja valstī īsteno plašai sabiedrībai 

paredzētas efektīvas skrīninga programmas atbilstoši Eiropas pamatnostādnēm, ja tādas 

jau ir izstrādātas; 

AP. tā kā šobrīd Eiropas Savienībā pastāv ievērojamas atšķirības kvalitātes ziņā attiecībā uz 

vēža skrīningu, agrīnu diagnosticēšanu un pārraudzību; tā kā šīs atšķirības ir īpaši 

izteiktas, piemērojot agrīnas diagnosticēšanas procedūras — metodi, kas ļauj īstenot 

izmaksu ziņā konkrētu un efektīvu slimības sloga samazināšanu; 

AQ. tā kā valsts vēža reģistrs katrā dalībvalstī ir svarīgs, lai sniegtu salīdzināmus datus par 

saslimstību ar vēzi; 

AR. tā kā iestāžu sadarbība var uzlabot mūsu kopīgo centienu efektivitāti; 

AS. tā kā ne visās dalībvalstīs onkoloģija ir atzīta par medicīnas specialitāti un ir jānodrošina 

iespējas pastāvīgi izglītoties medicīnas jomā; 

AT. tā kā personu brīvu pārvietošanos un darbaspēka brīvu apriti garantē Kopienas tiesības un 

dibinājumbrīvība kā princips palīdz nodrošināt, ka veselības aizsardzības speciālisti strādā 

tur, kur viņi ir visnepieciešamākie, tieši palīdzot pacientiem un izvairoties no daudzajām 

problēmām, kas saistītas ar pacientu pārvietošanos pār robežām; 

AU. tā kā fiziskā un garīgā veselība ir savstarpēji cieši saistītas un šī abpusējā mijiedarbība 

pārāk bieži tiek aizmirsta vēža slimnieku un citu ar vēža ārstēšanu saistīto pakalpojumu 

lietotāju aprūpē; 

AV. tā kā vēža komplicētības dēļ nepieciešama efektīva saziņa starp daudziem visplašākā 

spektra veselības aprūpes darbiniekiem, kas iesaistīti vēža slimnieku ārstēšanā, un tā kā 

vēža slimnieku psihosociālā un garīgās veselības aprūpe var uzlabot viņu dzīves ilgumu 

un kvalitāti; 

AW. tā kā vēža slimniekiem pašlaik nav vienlīdzīgi pieejama informācija par zālēm un tiem 

nekavējoties jāsniedz vairāk informācijas katrā slimības stadijā, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izveidot Eiropas partnerību vēža apkarošanai 2009. 

līdz 2013. gadam, lai atbalstītu dalībvalstu centienus apkarot vēzi, nodrošinot 

informācijas apzināšanas un apmaiņas sistēmu, zināšanas un resursus vēža profilaksei un 

kontrolei, un iesaistot attiecīgās ieinteresētās personas visas Eiropas Savienības kopīgā 



rīcībā; 

2. apgalvo, ka, aktīvi rīkojoties vēža jomā Eiropas līmenī, var izveidot koordinētas rīcības 

struktūru dalībvalstu, reģionālā un vietējā līmenī; Eiropas vēža apkarošanas partnerībai 

vajadzētu papildināt un turpināt Eiropas iestāžu līdzšinējo darbu veselības jomā, un 

censties veidot partnerības ar citiem pakalpojumiem un nozarēm, lai nodrošinātu 

visaptverošu pieeju vēža profilaksei un ārstēšanai; 

3. atzīst, ka saskaņā ar LESD 168. pantu galvenā atbildība par veselības aizsardzības jomā 

īstenotajiem pasākumiem ir dalībvalstu kompetencē, bet uzsver Kopienas plāna izstrādes 

nozīmīgumu un mudina Komisiju un dalībvalstis īstenot vienotu rīcību un visaptverošu 

pieeju, iekļaujot medicīnas jomu tādās politikas nozarēs kā izglītība, vide, pētniecība un 

sociālie jautājumi; 

4. uzsver, ka visaptverošas un efektīvas partnerības nodrošināšanai vajadzētu izveidot 

ciešāku sadarbību ar ieinteresētajām personām, iesaistot pilsonisko sabiedrību, kā arī 

darba devēju un darba ņēmēju organizācijas starptautiskā, Eiropas, valstu, reģionālā un 

vietējā līmenī; Eiropas partnerībai vēža apkarošanā jāpulcē tās puses, kas ir patiešām 

ieinteresētas uzlabot veselības jomā gūtos rezultātus; nevajadzētu ignorēt paraugprakses 

pamatnostādņu izstrādes un popularizēšanas nozīmīgumu; partnerības ietvaros vajadzētu 

arī veidot kanālus saziņai ar citiem forumiem, piemēram, ES Veselības politikas forumu, 

lai panāktu, ka vēža apkarošanā ieguldītajā darbā tiek attiecīgi ņemti vērā citi apsvērumi, 

piemēram, nevienlīdzība veselības aprūpē, veselību noteicošie faktori un veselības 

speciālistu loma, jo tiem visiem ir nepārprotama ietekme uz vēža izplatību un ārstēšanu; 

5. aicina Eiropas Komisiju un Eiropadomi sadarboties ar Eiropas Parlamentu pienācīgi 

koordinētas starpiestāžu sadarbības partnerībā, lai mazinātu ar vēzi saistītās problēmas, 

izmantojot Lisabonas līgumā noteikto tiesisko pamatu sabiedrības veselības aizsardzībai 

un slimību apkarošanai; Eiropas Komisijai un Eiropadomei ir jāapsver dažādās formālās 

un neformālās struktūras apspriedēm ar Eiropas Parlamenta deputātiem; 

6. aicina Komisiju norādīt Eiropas partnerības vēža apkarošanai veidu un finansējuma 

avotus; 

7. uzsver, ka visaptveroša pieeja vēža ārstēšanā un daudznozaru speciālistu grupas var 

nodrošināt efektīvāku vēža pacientu aprūpi un uzsver, ka būtiska aprūpes sastāvdaļa, kas 

arī būtu jāveicina, ir integrēta vēža aprūpe, pievēršot pienācīgu uzmanību psihosociālajai 

un garīgajai labklājībai un atbalstam; 

8. uzsver, ka ir jāparedz īpaša rīcība retāk sastopamiem un mazāk izplatītiem vēža veidiem, 

lai paātrinātu to diagnosticēšanu un uzlabotu attiecīgo zināšanu pieejamību izcilības 

centros; 

9. norāda, ka saskaņā ar Lisabonas līgumu Eiropas Parlaments un Padome, darbojoties 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru un pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo 

lietu komiteju un Reģionu komiteju, arī var pieņemt veicināšanas pasākumus cilvēku 

veselības aizsardzībai un uzlabošanai; 

10. uzskata — ņemot vērā papildu finansējuma trūkumu līdz pašreizējās finanšu shēmas 

beigām (2013. gadam), partnerības panākumu sekmīga īstenošana ir atkarīga no pieejamo 

resursu optimālas izmantošanas; 



 

11. aicina dalībvalstis pēc iespējas drīz izstrādāt integrētus vēža apkarošanas plānus, jo tie ir 

ļoti svarīgi, lai sasniegtu partnerības vērienīgo ilgtermiņa mērķi līdz 2020. gadam 

samazināt ar vēzi saistīto slogu par 15 %; 

12. aicina Komisiju vēža apkarošanas partnerības atzinumus izmantot par pamatu vēža 

apkarošanas plāniem un iesniegt priekšlikumu Padomes ieteikumam par vēža kontroles 

plāniem; aicina Komisiju patstāvīgi ik gadu uzraudzīt pieņemtā ieteikuma īstenošanu un 

sasniegumus; 

13. uzsver, ka profilakse ir izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums, jo vienu trešdaļu no 

visiem vēža gadījumiem ir iespējams novērst, un mudina vairāk līdzekļu sistemātiski un 

stratēģiski ieguldīt primārās un sekundārās profilakses pasākumos; uzsver, ka veselības 

jomas ieguldījumu saglabāšana, it īpaši ar profilakses pasākumiem, ir ļoti svarīga; šajā 

ziņā Eiropas Komisijai un Eiropadomei būtu jālemj par turpmāku rīcību, lai nodrošinātu 

veselībai labvēlīgu vidi, tostarp jāpievēršas tabakas, uztura un alkohola jautājumiem un 

pasākumiem fizisko aktivitāšu iespēju uzlabošanai; 

14. aicina partnerības ietvaros nodrošināt, ka visas grupā „Veselības veicināšana un 

profilakse” un „Pētniecība” ietvertās rīcības ietver vides faktoru komponenti, nosakot, ka 

vides faktori ir ne tikai tabakas dūmi vidē, radiācija un pārmērīga atrašanās UV staru 

ietekmē, bet arī bīstamas ķīmiskās vielas iekštelpu un ārpus telpu vidē, kuru ietekmei ir 

pakļauti cilvēki, tostarp vielas, kuras negatīvi ietekmē endokrīnās sistēmas darbību; 

15. uzskata, ka vēža „riska faktoru” problēmjautājuma risināšana ir galvenais profilakses 

līdzeklis un mudina dalībvalstis uzskatīt to par prioritāti; 

16. uzsver, ka arvien vairāk ir nepieciešams pievērst uzmanību dzīves kvalitātes aspektam, jo 

pieaug tādu hronisku vēža pacientu skaits, kuru gadījumā slimība vairs nav ārstējama, bet 

vairākus gadus var novērst tās progresēšanu; 

17. uzsver, ka pasākumiem nevienlīdzības mazināšanai attiecībā slogu, kas saistīts ar vēzi, 

jāietver mērķtiecīga veselības aprūpes veicināšana, sabiedrības izglītošana un profilakses 

programmas, kā arī datu vākšana no plašu sabiedrību aptverošiem valstu vēža slimības 

reģistriem, kā arī precīza ar vēzi saistīto datu reģistrācija; 

18. mudina Komisiju rosināt dalībvalstis, kurās ir augsti vēža izraisītas mirstības rādītāji, 

reformēt valsts vēža reģistrus, lai nodrošinātu datus, kas ir nepieciešami informatīvi 

pamatotākas un mērķtiecīgākas politikas izstrādei; 

19. aicina vēža apkarošanas partnerības ietvaros, kā arī turpmākās ES iniciatīvās, piemēram, 

pārskatītajos Padomes ieteikumos par vēža skrīningu, papildus veselības veicināšanai un 

cīņai pret pārmērīgu aptaukošanos un alkohola lietošanu, iekļaut arī to slimību profilaksi 

un kontroli, kas var būt par cēloni saslimšanai ar vēzi, piemēram, vīrusu hepatītu primāro 

un sekundāro profilaksi un attiecīgos gadījumos — ārstēšanu; 

20. uzsver, ka skrīnings ir viens no svarīgākajiem instrumentiem vēža apkarošanā; mudina 

dalībvalstis ieguldīt vēža skrīninga programmās un uzskata, ka šīs iniciatīvas ir īpaši 

efektīvas, ja tās ir pastāvīgi pieejamas pēc iespējas plašākam cilvēku lokam; 

21. uzsver, ka vajadzētu sagatavot integrētu pētījumu (pamatpētījumu un klīnisko pētījumu) 

par uztura izmantošanu vēža profilaksē un nepareiza ar vēzi saistīta uztura novēršanā, kā 



arī sagatavot apstiprinātas un vispārēji pieņemtas pamatnostādnes par atbalstu vēža 

slimniekiem uztura jomā; tādēļ mudina Komisiju nodrošināt finansējumu, lai izstrādātu 

un apstiprinātu integrētu pētījumu (pamatpētījumu un klīnisko pētījumu) par uztura 

izmantošanu vēža profilaksē un ar vēzi saistīta nepareiza uztura problēmas novēršanā, kā 

arī sociālās un veselības aprūpes speciālistiem visā Eiropā izstrādātu vispārēji pieņemtas 

pamatnostādnes par atbalstu vēža slimniekiem uztura jomā; aicina dalībvalstis veicināt šo 

pamatnostādņu ieviešanu; 

22. uzsver, ka Eiropas kodekss pret vēzi ir jāpārskata un tas jāpopularizē daudz plašāk un 

intensīvāk visā 27 valstu ES, un Eiropas vēža apkarošanas partnerības ietvaros īpaši 

centieni jāvelta jauno dalībvalstu atbalstam; 

23. mudina dalībvalstis noteikt par juridisku pienākumu ziņot par saslimstības ar vēzi 

gadījumiem, izmantojot Eiropas standartizēto terminoloģiju, lai varētu novērtēt profilaksi, 

skrīningu, ārstēšanas programmas un izdzīvotību, kā ar salīdzināt iegūtos dalībvalstu 

datus, lai sagatavotu plašai sabiedrībai paredzētu informāciju; 

24. uzsver, ka vēža izplatību var samazināt un ietekmēt, īstenojot ar zinātniskiem datiem 

pamatotas stratēģijas vēža agrīnai diagnosticēšanai un vēža pacientu uzraudzībai; tas 

ietver arī pienācīgu informāciju, lai nodrošinātu izpratni par priekšrocībām, ko skrīnings 

varētu dot personām, kam tas būtu nepieciešams; šajā saistībā mudina dalībvalstis izpētīt, 

vai krūts vēža skrīnings sievietēm, kas jaunākas par 50 gadiem, un sievietēm, kuras 

vecākas par 69 gadiem, attaisno savu lietderību, un lūdz Komisijai apkopot un analizēt šo 

informāciju; 

25. uzsver, ka steidzami nepieciešami kvalitatīvas ārstēšanas standarti bērnu vēža 

gadījumiem, par kuriem vienotos un kurus piemērotu visā 27 valstu ES; 

26. aicina dalībvalstis vairāk censties uzlabot iedzīvotāju zināšanas par vēžu veidiem, kas 

saistīti ar dzimumu, lai uzlabotu profilakses līmeni un rosinātu šo slimību skrīningu; 

27. aicina Komisiju Septītās pētniecības pamatprogrammas ietvaros nodrošināt finansējumu 

ar asins un urīna paraugu izpēti saistītu analīžu (bioloģisko rādītāju testu) turpmākai 

attīstībai, ņemot vērā, ka šīs agrīnās diagnosticēšanas procedūras ir daudzsološs līdzeklis 

dažādu vēža veidu (prostatas, resnās zarnas, olnīcu, nieru un urīnpūšļa vēža) atklāšanai; 

28. uzskata, ka pašreizējais 7. pamatprogrammā vēža apkarošanai paredzētais finansējums 

būtu jāizmanto efektīvāk, piemēram, labāk koordinējot ES dažādo vēža pētniecības centru 

darbību; 

29. aicina Komisiju pilnībā īstenot savas atbalsta funkcijas, lai uzsāktu kopēju pasākumu 

pētniecības jomā īstenošanu; 

30. aicina vairāk atbalstīt pētījumus vēža profilakses jomā, tostarp pētījumus par kaitīgu 

ķīmisko vielu un vidi piesārņojošu vielu, uztura, dzīvesveida, ģenētisko faktoru ietekmi 

un šo visu apstākļu mijiedarbību, un aicina padziļināti izpētīt vēža saistību ar 

potenciālajiem riska faktoriem, piemēram, tabaku, alkoholu un vidē esošajiem 

farmaceitiskajiem un sintētiskajiem hormoniem; 

31. aicina Čehijas valdību, kas vēl nav ratificējusi PVO Pamatkonvenciju par tabakas 

kontroli, kura stājās spēkā 2005. gada februārī, izdarīt to; 



 

32. aicina biomonitoringa pētniecībā galveno uzmanību pievērst nozīmīgākajiem avotiem, 

kas veicina kancerogēno vielu ietekmi, jo īpaši: satiksmei, rūpniecības radītajām 

emisijām, gaisa kvalitātei lielpilsētās, kā arī izplūdēm un virszemes ūdeņiem atkritumu 

iznīcināšanas vietu tuvumā; 

33. aicina Komisiju nodrošināt ātrāku rīcību Kopienas Stratēģijas par endokrīnās sistēmas 

darbību traucējošām vielām ietvaros; 

34. uzsver, ka zinātniskie atzinumi būtu pēc iespējas ātrāk jāīsteno konkrētā rīcībā un ka 

pašreizējos pētījumus nevajadzētu izmantot, lai aizkavētu cīņu pret zināmiem vai 

iespējamiem faktoriem, kas izraisa vai veicina vēža saslimstību; 

35. aicina Komisiju mudināt dalībvalstis pieņemt politiku, lai atbalstītu 2004. gadā ieviestajā 

Pasaules veselības organizācijas Vispārējā uztura, fiziskās aktivitātes un veselības 

stratēģijā ietvertos principus; 

36. uzskata, ka nepieciešams vairāk pētīt saikni starp vēzi un dzimumu, kā arī vajadzīgi 

konkrēti, nefragmentāri pētījumi par darba vides ietekmi uz vēža veidiem; 

37. aicina Komisiju ar visiem iespējamiem līdzekļiem popularizēt profilakses pasākumu 

principu gan medicīnā, gan veselīgākā dzīvesveidā un mudināt dalībvalstis vairāk līdzekļu 

ieguldīt profilakses pasākumos — gan primārās profilakses pasākumos (t.i., tādu faktoru 

profilaksē vai mazināšanā, kas izraisa vai veicina vēža izplatību, piemēram, atrašanās 

vides piesārņotāju ietekmē), gan sekundārās profilakses pasākumos, veicot skrīningu un 

agrīnu diagnosticēšanu; 

38. norāda uz nepieciešamību īstenot liela mēroga pētniecības programmas, lai izstrādātu 

tādas kaitīgo vielu alternatīvas, kuras nav kancerogēnas; vajadzētu veicināt jauninājumus 

un pakāpenisku to kaitīgo vielu samazināšanu, kuras uzkrājas cilvēka organismā vai vidē 

un izraisa vēzi vai mutagēnas pārmaiņas; ilgtermiņā šīs vielas ir jāaizstāj tirgū; 

39. uzskata, ka ir nepieciešama padziļināta agrīnās diagnosticēšanas procedūru un metožu 

izpēte, pirms uzsākt plašu to pielietojumu, lai garantētu, ka to lietošana un piemērošana ir 

droša un balstīta uz pierādījumiem; tāpēc ir nepieciešams panākt, ka minētās izpētes 

rezultātā tiek izstrādāti nepārprotami un uz pierādījumiem balstīti ieteikumi un 

pamatnostādnes; 

40. uzskata, ka šobrīd ES piešķirtais finansējums cīņai ar vēzi ir nepietiekams, lai nodrošinātu 

vajadzīgo pētniecību un koordināciju un lai ES pilsoņiem sniegtu precīzu informāciju par 

profilaksi; 

41. mudina Eiropas Komisiju finanšu plānā noteikt finansējumu vēža profilakses 

veicināšanai; 

42. aicina Komisiju un dalībvalstis Eiropas partnerības vēža apkarošanai ietvaros izveidot 

Eiropas profilakses tīklu, kurā tiek risināti jautājumi saistībā ar visiem veselību 

noteicošajiem faktoriem, tostarp vides faktoriem, kuriem ir saistība ar vēzi; 

43. aicina Komisiju veicināt un atbalstīt iniciatīvas, kurās piedalās daudz dažādu ieinteresēto 

personu ar mērķi novērst vēzi, mazinot atrašanos kancerogēno un citu vielu, kas veicina 

vēža attīstību, ietekmē darba vietā un vidē un popularizējot veselīgu dzīves veidu, īpaši 



pievēršot uzmanību galvenajiem riska faktoriem, piemēram, tabakai, alkohola lietošanai, 

aptaukošanās problēmai, nepilnvērtīgam uzturam, mazkustīgam dzīvesveidam un sevis 

pakļaušanai saules starojuma iedarbībai, un īpašu uzmanību veltot bērniem un 

pusaudžiem; 

44. uzsver nepieciešamību risināt ar vidi un veselību saistītās problēmas, kuras ietekmē 

atsevišķu vēža veidu attīstību, saskaņā ar Eiropas Vides un veselības rīcības plānā 2004.–

2010. gadam noteikto, jo īpaši novērtējot nākamos valstu vides un veselības rīcības 

plānus un nodrošinot dalībvalstu sadarbību, kurā tiek pielietoti visa procesa laikā gūtie 

rezultāti, lai garantētu, ka katrā valstī gūtie rezultāti var tikt izmantoti Eiropas rīcībā šajā 

jomā; 

45. uzsver — lai pacientu aprūpe būtu optimāla, tajā ir jāizmanto starpdisciplīnu pieeja, un 

ārstiem onkologiem ir nozīmīga loma saskarsmē ar slimniekiem, kā arī uzsver, ka 

nepieciešama izglītība, skaidri kritēriji un pamatnostādnes, lai nodrošinātu ārstu optimālu 

kvalifikāciju attiecībā uz zāļu izmantošanu vēža ārstēšanā; 

46. aicina Komisiju un partnerību pārskatīt Padomes ieteikumu par vēža skrīningu, ņemot 

vērā jaunākos zinātniskos atklājumus, kā arī iedrošināt tādu Eiropas 

apstiprināšanas/sertifikācijas programmu izstrādi attiecībā uz vēža skrīningu, 

diagnosticēšanu un ārstēšanu, kuru pamatā ir Eiropas pamatnostādnes par kvalitātes 

nodrošināšanu un kuras var izmantot kā piemēru arī citās veselības aprūpes jomās; 

47. mudina Komisiju un dalībvalstis veicināt informācijas kampaņas par vēža skrīningu, kas 

paredzētas plašai sabiedrībai un visiem veselības aprūpes darbiniekiem, kā arī veicināt 

labāko prakšu apmaiņu profilaktisko pasākumu jomā, piemēram, izmaksu ziņā efektīvi 

iekļaujot piemērotas HPV pārbaudes dzemdes kakla vēža diagnosticēšanai un izmantojot 

HPV vakcīnas, kas aizsargā jaunas sievietes no dzemdes kakla vēža, un aicina Eiropas 

vēža apkarošanas partnerību izvērtēt nepieciešamību atjaunināt Padomes ieteikumus vēža 

skrīninga jomā, lai ņemtu vērā atklājumus par prostatas vēža efektīvu skrīningu vīriešiem; 

48. aicina Komisiju, pievienojot esošā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 

(ESPKC) kompetences jomai arī nelipīgās slimības, izmantot šo centru kā ES vēža 

pētniecības vadošo iestādi, kurā varētu apkopot un analizēt visus katrā dalībvalstī 

savāktos datus, lai zinātniekiem un ārstiem nodrošinātu iespējas iepazīties ar paraugpraksi 

un sniegtu dziļākas zināšanas par šo slimību; 

49. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par Eiropas partnerību pasākumiem vēža 

apkarošanai laika posmā no 2009. līdz 2013. gadam un priekšlikumu samazināt vēža 

radīto slogu, līdz 2013. gadam ieviešot krūts vēža, dzemdes kakla vēža un kolorektālā 

vēža skrīningu visai populācijai, un mudina dalībvalstis pilnībā īstenot pamatnostādnes; 

50. aicina Komisiju izstrādāt hartu vēža slimnieku un hroniski slimu cilvēku aizsardzībai 

darba vietā, lai pieprasītu uzņēmumiem nodrošināt iespēju slimniekiem turpināt strādāt 

ārstēšanās laikā, kā arī atgriezties darba tirgū, kad ārstēšanās ir beigusies; 

51. aicina Komisiju, dalībvalstis un Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru uzraudzīt Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas 

attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), 

īstenošanu un lielas bažas izraisošo vielu saraksta, kurā apkopotas kancerogēnās vielas, 

aktualizēšanu; 



 

52. aicina Komisiju šīs partnerības ietvaros veicināt un atbalstīt iniciatīvas, kas paredz tādu 

preču importa ierobežošanu, kuras satur kancerogēnas ķimikālijas, kā arī pieņemt Eiropas 

mēroga pasākumus, lai uzlabotu ķimikāliju, jo īpaši pesticīdu, klātbūtnes kontroli pārtikas 

produktos; 

53. atzīmē, ka nedziedināmi slimu vēža pacientu paliatīvās aprūpes kvalitāte dažādās 

dalībvalstīs atšķiras, un labas prakses apmaiņa var lieti noderēt, tāpēc aicina Komisiju un 

dalībvalstis veicināt un popularizēt paliatīvo aprūpi un izstrādāt tai pamatnostādnes; 

54. uzsver, ka vairāk centienu būtu jāvelta psihosociālajām un profesionālajām rehabilitācijas 

programmām vēža slimniekiem, kurās ietilptu plaša spektra pasākumi ar mērķi informēt, 

konsultēt, sniegt padomus par iespējamām pārmaiņām dzīvesveidā un uzvedībā, 

psihosociālo atbalstu un sociālās labklājības jautājumiem; uzsver, ka ir svarīgi uzraudzīt 

un novērtēt ar vēzi slimo cilvēku garīgās veselības stāvokli; 

55. aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka biomonitoringa pētījumiem, kuros ir 

iesaistīti iedzīvotāji un kas tiek veikti Eiropas Savienības mērogā, tiek piešķirts 

pietiekams finansējums, lai būtu iespējams novērot kancerogēnās un citas vielas, kas 

veicina vēža attīstību, un noteikt īstenotās politikas efektivitāti; 

56. uzskata, ka partnerībā vajadzētu censties efektīvi iekļaut jau izstrādātās iniciatīvas vēža 

pētniecības koordinēšanai un vairāk veicināt publiskā un privātā sektora partnerību, lai 

stimulētu pētniecību un skrīningu, jo īpaši attēldiagnostikas jomā; 

57. uzskata, ka ierosinātajai struktūrai ir trūkumi, jo nav precīzi definēti atsevišķo darbību 

mērķi, piemēram, veids, kā panākt visu dalībvalstu cīņas pret vēzi plānu saskaņotību līdz 

2013. gadam, un aicina Komisiju šo trūkumu novērst; 

58. aicina palielināt finansējumu reģionālās politikas un Eiropas Sociālā fonda programmām, 

kuru mērķis ir izglītot un informēt iedzīvotājus par aizsardzību pret vēzi un par vēža 

profilaksi; 

59. aicina Komisiju nodrošināt, lai Kopienas tiesību aktos būtu paredzēti stimuli gan 

ražotājiem, gan pētniekiem pašreizējo pētījumu veicināšanai un jaunu zāļu un ārstniecības 

veidu radīšanai cīņai pret vēzi un vēža kontrolei; 

60. uzsver, ka ir būtiski pārskatīt Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa 

Direktīvu 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu 

attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar cilvēkiem 

paredzētām zālēm (direktīva par klīnisko izpēti)1, lai veicinātu aktīvāku līdzdalību vēža 

izpētē, jo īpaši koncentrējoties uz skrīningu, tostarp agrīnu diagnostiku, tomēr ņemot vērā 

arī izdevumus, ko tā radīs nekomerciālo pētījumu nozarē, un uzlabotu pacientiem un visai 

sabiedrībai pieejamo informāciju par pašreiz veikto klīnisko izpēti vai sekmīgi īstenoto 

klīnisko izpēti; 

61. aicina Komisiju nodrošināt, ka ES tiesību aktos tiek ietverti stimuli pētniekiem un nozarei 

izstrādāt uz uzturu balstītas pieejas un citas uz dabīgiem produktiem balstītas pieejas vēža 

profilaksei, kuru lietderība apstiprināta uztura genomikas un epiģenētikas pētījumos; 

                                                 
1 OV L 121, 1.5.2001., 34. lpp. 



62. uzsver arī, ka steidzami jāievieš Kopienas patents, kā arī starptautisks patents; 

63. aicina Komisiju, izmantojot veselības jomas speciālistu sadarbības tīklus, nodrošināt 

ārstniecības un aprūpes paraugprakses izplatīšanos, lai iedzīvotājiem būtu pieejama 

vislabākā pašreiz iespējamā ārstēšana; 

64. aicina dalībvalstis un Komisiju izvirzīt un stiprināt tādu iniciatīvu, kas sniedz atbalstu 

tiem, kurus tieši vai netieši skāris vēzis, jo īpaši, uzsākot un pilnveidojot psiholoģisko 

aprūpi un palīdzības sniegšanu izdzīvojušajiem vēža slimniekiem ES; 

65. aicina dalībvalstis un Komisiju izmantot visus līdzekļus, lai izstrādātu pamatnostādnes 

kopīgas invaliditātes definīcijas izveidei, kas ietvertu arī personas, kuras slimo ar 

hroniskām slimībām vai vēzi, un līdz tam nodrošināt, ka dalībvalstis, kas to vēl nav 

izdarījušas, nekavējoties pieņem pasākumus, kas nepieciešami iepriekš raksturoto personu 

iekļaušanai invaliditātes valsts definīcijā; 

66. mudina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka pretvēža zāles, tostarp ārstniecības 

līdzekļi retām un mazāk izplatītām vēža formām, visās dalībvalstīs ir vienlīdz pieejamas 

visiem pacientiem, kuriem tās ir vajadzīgas; aicina Komisiju un dalībvalstis veikt īpašas 

un saskaņotas darbības, lai mazinātu nevienlīdzīgo piekļuvi vēža ārstēšanai un aprūpei, 

tostarp jaunajām pretvēža „mērķorientētām”, zālēm, kas nesen laistas tirgū; 

67. vēlas, lai dalībvalstis pieņem labākus politikas virzienus informācijas jomā attiecībā uz 

krūts, dzemdes kakla un resnās zarnas vēža skrīningu, īpašu uzmanību tajos pievēršot 

cilvēkiem, kas pārstāv minoritātes un sociālekonomiski nelabvēlīgas grupas; 

68. norāda uz to, ka vēža apkarošanas partnerības mērķi ir paredzēti ilgtermiņam, un tāpēc 

mudina Eiropas iestādes turpmākajos Kopienas veselībai paredzētajos budžetos atbalstīt 

vēža apkarošanas partnerības ilgtspēju un dzīvotspēju 10 gadu garumā; aicina Komisiju 

novērtēt, uzraudzīt un katru gadu ziņot par Eiropas partnerības ieteikumu īstenošanas 

gaitu un efektivitāti; 

69. uzskata, ka būtiska nozīme cīņā pret vēzi ir spēkā esošo tiesību aktu ieviešanai attiecībā 

uz vielām, kas izraisa vēzi vai veicina tā attīstību; tāpēc aicina Komisiju nodrošināt 

pilnīgu attiecīgo tiesību aktu par darbinieku veselību ieviešanu un ātri un izlēmīgi 

iesaistīties visaptveroša to iespējamo vielu saraksta sastādīšanā, kuras rada ļoti lielas 

bažas, lai varētu ātri pieņemt lēmumus par CMR vielām licenču saņemšanas piemērošanai 

REACH ietvaros; 

70. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai. 

 

 

 


