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Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat 

european 

Rezoluţia Parlamentului European din 6 mai 2010 referitoare la Comunicarea Comisiei 

privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat european (2009/2103(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind lupta împotriva cancerului: un parteneriat 

european (COM(2009)0291), 

– având în vedere Decizia nr. 1350/2007/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

23 octombrie 2007 de instituire a unui Al doilea program de acțiune comunitară în 

domeniul sănătății (2008-2013)1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 octombrie 2008 intitulată „Împreună pentru sănătate: o 

abordare strategică pentru UE 2008-2013”2, 

– având în vedere Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru 

activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013)3, 

– având în vedere concluziile Consiliului 10 iunie 2008 privind reducerea implicațiilor 

cancerului în Europa4, 

– având în vedere Recomandarea 2003/878/CE a Consiliului din 2 decembrie 2003 privind 

depistarea cancerului5, 

– având în vedere Declarația sa din 11 octombrie 2007 privind necesitatea unei strategii 

cuprinzătoare de control al cancerului6, 

– având în vedere Rezoluția sa din 10 aprilie 2008 privind combaterea cancerului în 

Uniunea Europeană extinsă7, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2006 privind cancerul la sân în Uniunea 

Europeană extinsă8, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iunie 2003 privind cancerul la sân în Uniunea 
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5 JO L 327, 16.12.2003, p. 34. 
6 JO C 227 E, 4.9.2008, p. 160. 
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Europeană1, 

– având în vedere Decizia nr. 646/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 

martie 1996 de adoptare a unui plan de acțiune de combatere a cancerului în cadrul de 

acțiune din domeniul sănătății publice (1996-2000)2, 

– având în vedere Decizia nr. 2004/513/CE a Consiliului din 2 iunie 2004 privind 

încheierea Convenției-cadru a Organizației Mondiale a Sănătății pentru controlul 

tutunului3, 

– având în vedere Codul european împotriva cancerului: a treia versiune, 

– având în vedere Raportul mondial 2008 privind cancerul („World Cancer Report 2008”) 

al Agenției internaționale de cercetare în domeniul cancerului (IARC), 

– având în vedere declarația Parlamentului European privind hepatita C4, 

– având în vedere activitatea și concluziile grupului de interese multipartit „MEPs Against 

Cancer” (Deputații europeni împotriva cancerului), 

– având în vedere articolul 184 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 35 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene5, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 

și avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și Comisiei pentru drepturile 

femeii și egalitatea de gen (A7-0121/2010), 

A. întrucât, în ciuda progreselor medicale, frecvența cancerului crește epidemic peste tot în 

lume; 

B. întrucât unele țări înregistrează progrese în reducerea incidenței cancerului datorită unor 

politici de combatere a fumatului, îmbunătățirii prevenției secundare și a tratamentelor 

pentru unele forme de cancer6; 

C. întrucât, conform Organizației Mondiale a Sănătății cancerul reprezintă una din 

principalele cauze de deces la nivel mondial și este responsabil de aproximativ 13% din 

decesele din 2004; 

D. întrucât în 2006 cancerul constituia a doua cauză cea mai frecventă de deces, fiind 

răspunzător de două decese din zece în rândul femeilor și de trei decese din zece în rândul 

bărbaților, ceea ce reprezintă aproximativ 3,2 milioane de cetățeni ai Uniunii Europene 
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diagnosticați cu cancer în fiecare an; întrucât majoritatea deceselor au fost înregistrate la 

persoane cu cancer pulmonar, cancer colorectal și cancer la sân; 

E. întrucât, conform estimărilor Agenției internaționale de cercetare în domeniul cancerului 

(IARC), un european din trei este diagnosticat cu cancer în timpul vieții, iar unul din patru 

moare din cauza acestei boli; 

F. întrucât, potrivit estimărilor, în 2010, trei milioane de europeni vor fi afectați de cancer și 

aproape două milioane vor deceda din cauza acestei boli, în timp ce pentru anul 2020, se 

estimează un număr de 3,4 milioane de europeni bolnavi de cancer și peste 2,1 milioane 

de decese cauzate de această boală; 

G. întrucât cele mai frecvente tipuri de cancer diferă de la femei la bărbați, femeile fiind mai 

ales afectate de cancerul la sân, cervical, endometrial, al tuburilor falopiene, ovarian și 

vaginal, dar adesea și de cancer la stomac sau colorectal; întrucât crește incidența 

cancerului la sân în rândul femeilor din multe țări europene, fiind afectate și femeile 

tinere, iar 275 000 de femei se îmbolnăvesc anual de cancer la sân în UE; 

H. întrucât combaterea cancerului ar trebui considerată o componentă esențială a strategiei 

de sănătate; 

I. întrucât în jur de 30 % din cancere pot fi prevenite, iar consecințele reduse prin depistarea 

și tratamentul timpuriu, deși eficacitatea programelor naționale de depistare pentru femei 

variază și depinde de proporția populației feminine testate, accesibilitatea la mamografii 

și calitatea acestora, tratament, precum și alți factori; 

J. întrucât cancerul în copilărie, principala cauză de deces pe motive de boală în rândul 

tinerilor, poate fi tratat cu succes pentru a se atinge o rată de supraviețuire de 80 %; 

K. Fa. întrucât prevenirea presupune atât prevenirea primară a incidenței, cât și prevenirea 

secundară prin diagnosticare și depistare precoce; 

L. întrucât prevenirea efectivă primară poate contribui în măsură importantă la îmbunătățirea 

sănătății prin intervenții care să vizeze toată populația și măsuri de încurajare a unui stil 

de viață sănătos; 

M. întrucât prevenirea presupune atât prevenirea primară a incidenței, care poate fi realizată 

prin reducerea expunerii populației la factorii cancerigeni din mediu, cât și prevenirea 

secundară prin diagnosticare și depistare precoce, 

N. întrucât incidența cancerului cervical (cel de al doilea cancer ca frecvență la femei, după 

cancerul de sân) poate fi prevenită printr-un tratament adecvat, cum ar fi vaccinurile 

profilactice împotriva virușilor carcinogenici; 

O. întrucât cancerul este cauzat de diverși factori în multiple stadii, impunând, prin urmare, 

elaborarea unui nou model de prevenire a cancerului, care să ia în considerare, în egală 

măsură, factorii genetici, cei legați de modul de viață, de profesiunea exercitată și cei de 

mediu, astfel încât să se țină seama de efectele concrete rezultate din combinarea 

diferiților factori, în loc să se concentreze atenția asupra cauzelor izolate; 

P. întrucât factorii de mediu nu includ doar inhalarea fumului de tutun, radiațiile și 



 

expunerea excesivă la razele UV în mediu, ci și expunerea la contaminanții chimici din 

alimente, aer, sol și apă cauzată, inter alia, de procesele industriale, practicile agricole sau 

conținutul unor astfel de substanțe, de exemplu în produse de construcții și produse de 

larg consum; 

Q. întrucât boala este în principal consecința expunerii individuale la agenții carcinogeni 

prezenți în ceea ce indivizii inhalează, mănâncă și beau sau în factorii la care sunt expuși 

în mediul lor privat sau la locul de muncă; obiceiurile, cum ar fi fumatul, modelele de 

dietă și activitate fizică – precum și condițiile legate de profesie și mediu – joacă un rol 

major în apariția cancerului; 

R. întrucât, conform Organizației Mondiale a Sănătății, cel puțin 10 % dintre decesele anuale 

asociate cancerului sunt provocate în mod direct de expunerea la substanțe cancerigene la 

locul de muncă; întrucât această expunere ar putea fi evitată dacă agenții cancerigeni ar fi 

înlocuiți cu substanțe mai puțin nocive; 

S. întrucât rata de creștere rapidă a anumitor cancere, cum ar fi cel testicular și limfoamele 

Non-Hodgkins, precum și a cancerelor la copii care, în ultimii 20 de ani a crescut, potrivit 

OMS, cu 1 % pe an în Europa, arată că factorii de mediu trebuie luați în calcul; 

T. întrucât și prevenirea efectivă secundară care vizează depistarea precoce a bolii poate 

contribui în mod semnificativ la o mai bună prevenire a riscurilor pentru sănătate și poate 

contribui în măsură importantă la îmbunătățirea sănătății; întrucât au existat previziuni 

conform cărora supunerea totalității populației vizate la examenul de depistare a 

cancerului de col uterin ar putea reduce cu peste 94% numărul de ani de viață pierduți și, 

pentru fiecare 152 de teste Papanicolau realizate, s-ar putea câștiga un an de viață; 

U. întrucât substanțele chimice cu efect de disruptor endocrin pot juca un rol important în 

apariția cancerului, cum ar fi cancerul la sân sau cancerul testicular, necesitând astfel 

măsuri specifice; 

V. întrucât sistemele de sănătate din Europa sunt confruntate cu dificultăți majore care 

periclitează capacitatea acestora de a-și continua activitatea pe termen lung; printre care 

se remarcă în primul rând impactul pe care populația îmbătrânită îl va avea asupra cererii 

de forță de muncă și asupra cheltuielilor generale legate de sănătate, la care se adaugă 

noile tehnologii care, în ciuda utilității lor incontestabile, cer personal bine format și 

eventuale creșteri de cheltuieli; 

W. întrucât incidența anumitor tipuri de cancer, precum cancerul de col uterin, este mult mai 

mare la anumite populații de femei imigrante și, prin urmare, este necesar să se garanteze 

că programele de prevenire și depistare precoce se concentrează asupra acestor grupuri cu 

risc ridicat și sunt disponibile pentru acestea; 

X. întrucât îmbătrânirea populației în UE este unul din motivele care conduc la creșterea 

costurilor legate de cancer pe întreg teritoriul UE și, întrucât creșterea incidenței 

cancerului va exercita o presiune suplimentară asupra finanțelor publice și a 

productivității economice a sectorului privat și, prin urmare, o ameliorare a indicatorilor 

de sănătate în ceea ce privește cancerul va contribui, pe termen lung, și la ameliorarea 

indicatorilor economici; 

Y. întrucât incidența cancerului este corelată cu înaintarea în vârstă și strâns legată de 



bătrânețe, este evident că, odată cu îmbătrânirea populației, va crește și incidența globală 

a cancerului; această tendință se va manifesta în special la femeile în vârstă, din moment 

ce femeile au o speranță de viață mai mare decât bărbații și, prin urmare, este necesar să 

garantăm că programele de prevenire și depistare precoce se adresează și femeilor în 

vârstă și foarte în vârstă, și nu doar celor de vârstă mijlocie; 

Z. întrucât, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Uniunea Europeană și statele membre 

au competențe comune în ceea ce privește aspectele legate de securitate în domeniul 

sănătății publice, cum ar fi protecția sănătății fizice și mentale, 

AA. întrucât rata mortalității la persoanele bolnave de cancer este mai mare în noile state 

membre decât în UE-15; 

AB. întrucât OMS estimează că cel puțin o treime din toate cazurile de cancer ar putea fi 

prevenite și că prevenirea reprezintă strategia cea mai rentabilă pe termen lung pentru 

controlul cancerului și întrucât s-a estimat că este posibilă prevenirea cancerului prin 

modificarea sau evitarea factorilor de risc esențiali, cum sunt fumatul, obezitatea, 

consumul redus de fructe și legume, lipsa de activitate fizică, consumul de alcool, agenții 

infecțioși și expunerea la unele substanțe chimice și radiații ionizante; 

AC. întrucât alimentația necorespunzătoare, lipsa de activitate, obezitatea, tutunul și alcoolul 

sunt factori de risc și pentru alte boli cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul de 

tip 2 și bolile respiratorii, programele de prevenire a cancerului ar trebui să se desfășoare 

în cadrul unui program integrat de prevenire a bolilor cornice; 

AD. întrucât, deja în 1987, s-a elaborat la nivel de experți Codul european împotriva 

cancerului, ca un instrument bazat pe rezultate științifice, destinat acțiunilor de prevenire; 

AE. întrucât diferențele surprinzătoare și inacceptabile la nivelul calității serviciilor oferite de 

centrele pentru tratarea cancerului, al programelor de depistare, al orientărilor privind cele 

mai bune practici bazate pe rezultate științifice, al centrelor de radioterapie și al accesului 

la medicamente împotriva cancerului explică diferențele mari în ceea ce privește atingerea 

ratei de supraviețuire de cinci ani, în majoritatea formelor de cancer existente pe teritoriul 

Europei; 

AF. întrucât, în ceea ce privește sănătatea, inegalitatea este în continuare larg răspândită în 

Uniunea Europeană și întrucât comunitățile defavorizate, ca urmare a accesului limitat la 

resurse, informații și servicii, sunt expuse mai mult la riscul unor efecte adverse asupra 

sănătății decât persoanele care se regăsesc într-o poziție socioeconomică mai avantajoasă; 

AG. întrucât cancerul poate fi redus și combătut prin aplicarea unor strategii, bazate pe dovezi 

științifice, de detectare timpurie și de tratare a pacienților afectați; 

AH. întrucât se estimează că 25 % din totalul deceselor provocate de cancer în Uniunea 

Europeană pot fi puse pe seama fumatului; întrucât fumatul cauzează între 80 % și 90 % 

dintre morțile de cancer pulmonar în lumea întreagă și întrucât un număr tot mai mare de 

tinere fete fumează, ceea ce creează riscul unei creșteri pe viitor a frecvenței cancerului 

pulmonar în rândul femeilor; 

AI. întrucât, în ultimii 20, de ani numărul cazurilor de cancer la ficat a crescut mai mult decât 

dublu, iar în 2006 s-au înregistrat în UE-27 50 300 de noi cazuri de cancer și 45 771 de 



 

decese cauzate de această boală și întrucât, pe lângă excesul de greutate și consumul 

excesiv de alcool, infecțiile persistente cu hepatita virală (B sau C) sunt responsabile de 

75 % până la 85 % din cazurile de cancer primar la ficat; 

AJ. întrucât este general recunoscut faptul că stilul de viață, în special obiceiurile alimentare, 

influențează tumorigeneza și că, în consecință, menținerea unei alimentații corecte 

contribuie la supraviețuirea pacienților suferind de cancer (cel puțin pentru anumite tipuri 

de tumori) și la calitatea vieții acestora; 

AK. întrucât anumite forme de cancer pot fi evitate și starea de sănătate poate fi în general 

îmbunătățită prin adoptarea unui stil de viață mai sănătos, și întrucât faptul de a depista 

timpuriu cancerul poate duce la vindecarea acestuia sau la creșterea substanțială a 

șanselor de a fi vindecat; 

AL. întrucât există o legătură strânsă între cancer și statutul social și economic, iar factorii de 

risc privind cancerul sunt cei mai mari în grupurile cu cea mai puțină educație; în plus, în 

mod constant pacienții provenind din clase socio-economice mai puțin favorizate au șanse 

de supraviețuire mai scăzute decât cei cu un statut superior; 

AM. întrucât un program național de control al cancerului bine conceput și administrat duce la 

diminuarea frecvenței cazurilor de cancer și a mortalității, în unele cazuri cu mai mult de 

70 %, și îmbunătățește viața pacienților bolnavi de cancer, indiferent de problemele legate 

de resurse cu care se poate confrunta o anumită țară; 

AN. întrucât există disparități majore între statele membre în ceea ce privește dezvoltarea, 

implementarea și calitatea programelor de combatere a cancerului; 

AO. întrucât implementarea la nivel național a unor programe de depistare eficace, destinate 

populației, desfășurate în conformitate cu orientările europene, în cazul în care acestea 

există deja, îmbunătățește simțitor calitatea și accesibilitatea depistării, diagnosticării și 

tratamentului cancerului în rândul populației, asigurând astfel și un control mai eficient al 

cancerului; 

AP. întrucât în prezent în Uniunea Europeană există diferențe calitative considerabile în 

materie de depistare, diagnosticare precoce și tratament al cancerului și aceste diferențe se 

manifestă în special în procesul de diagnosticare precoce, care contribuie la o reducere 

semnificativă și măsurabilă a impactului bolii; 

AQ. întrucât întocmirea unor registre naționale privind cazurile de cancer în toate statele 

membre este esențială pentru a dispune de date comparabile privind cancerul; 

AR. întrucât cooperarea interinstituțională poate duce la mărirea eficienței eforturilor noastre 

comune; 

AS. întrucât oncologia nu este recunoscută ca specialitate medicală în toate statele membre și 

întrucât este necesară organizarea unei formări medicale continue; 

AT. întrucât libera circulație a persoanelor și libera circulație a lucrătorilor sunt garantate de 

legislația comunitară, iar libertatea de stabilire contribuie, în principiu, la instalarea 

personalului medico-sanitar acolo unde prezența acestuia se impune cel mai acut, situație 

care este în beneficiul direct al pacienților și care duce la evitarea numeroaselor dificultăți 



inerente deplasării dincolo de frontiere a pacienților; 

AU. întrucât sănătatea fizică și cea mentală sunt strâns legate și interconectate, și această 

legătură bidirecțională este mult prea adesea ignorată în tratarea bolnavilor de cancer și a 

altor utilizatori ai serviciului medical; 

AV. întrucât caracterul complex al cancerului solicită o comunicare mai bună între numărul 

mare de persoane diferite aparținând corpului medico-sanitar implicate în tratamentul 

pacienților suferind de cancer și întrucât îngrijirea psihosocială și a sănătății mentale a 

acestor pacienți poate contribui la îmbunătățirea speranței de viață și a calității vieții 

acestora; 

AW. întrucât, în prezent, pacienții care suferă de cancer nu au acces în mod egal la informații 

medicale și întrucât este important ca acești pacienți să fie mai bine informați în fiecare 

stadiu al bolii, 

1. salută propunerea Comisiei Europene de stabilire a unui parteneriat european pentru lupta 

împotriva cancerului pentru perioada 2009-2013 pentru sprijinirea statelor membre în 

eforturile de combatere a cancerului prin punerea la dispoziție a unui cadru pentru 

identificarea și schimbul de informații, capacități și competențe în materie de prevenire și 

luptă împotriva bolii și prin implicarea într-o acțiune colectivă a părților interesate din 

toată Uniunea Europeană; 

2. consideră că o acțiune hotărâtă de combatere a cancerului la nivel european are 

potențialul de a pune bazele unui cadru pentru acțiuni coordonate la nivelul statelor 

membre și la nivel regional și local. Parteneriatul european pentru acțiune împotriva 

cancerului trebuie să se întemeieze pe activitatea întreprinsă în prezent de instituțiile 

europene în domeniul sănătății și să completeze această activitate, precum și să încerce să 

încheie parteneriate cu alte servicii și sectoare, în scopul de a asigura o abordare 

cuprinzătoare a prevenirii și tratării cancerului; 

3. recunoaște că, în conformitate cu articolul 168 din Tratatul privind Funcționarea UE, 

acțiunile în domeniul sănătății sunt, în mare parte, de competența statelor membre, dar 

subliniază importanța stabilirii unei foi de parcurs la nivel comunitar și încurajează 

Comisia și statele membre să întreprindă acțiuni comune, printr-o abordare transversală, 

integrând domeniul medical în domenii de acțiune precum educația, mediul, cercetarea și 

chestiunile sociale; 

4. subliniază că, pentru crearea unui parteneriat eficient și reprezentativ, ar trebui stabilită o 

mai strânsă cooperare cu părțile interesate, la care să participe reprezentanți ai societății 

civile și ai organizațiilor de angajatori și angajați la nivel internațional, european, 

național, regional și local; Parteneriatul European pentru acțiune împotriva cancerului ar 

trebui să implice toate părțile interesate care au un interes real în ameliorarea rezultatelor 

în materie de sănătate. Nu trebuie subestimat potențialul acestui forum de a contribui la 

dezvoltarea și difuzarea de orientări privind cele mai bune practici. În același timp, 

parteneriatul ar trebui să stabilească canale de comunicare și cu alte forumuri, cum ar fi 

Forumul privind politica de sănătate UE, pentru a garanta, astfel, că în cadrul luptei 

împotriva cancerului se acordă o atenție cuvenită și altor preocupări, cum ar fi 

nedreptățile în materie de sănătate, factorii determinanți din domeniul sănătății și rolul 

profesioniștilor din acest sector, toate aceste aspecte având un impact evident asupra 

incidenței și tratamentului cancerului; 



 

5. invită Comisia Europeană și Consiliul European să coopereze cu Parlamentul European în 

cadrul unui parteneriat interinstituțional bine coordonat, în scopul reducerii efectelor 

negative provocate de cancer, întemeindu-se pe temeiul juridic stabilit de Tratatul de la 

Lisabona pentru protejarea sănătății publice și prevenirea bolilor. Comisia Europeană și 

Consiliul European trebuie să aibă în vedere diversele structuri formale și informale 

existente ca mijloace de consultare cu deputații în Parlamentul European; 

6. solicită Comisiei să furnizeze detalii privind natura și sursele de finanțare ale 

parteneriatului european pentru lupta împotriva cancerului; 

7. subliniază că o strategie cuprinzătoare de combatere a cancerului și utilizarea de echipe 

multidisciplinare pot asigura o îngrijire mai eficientă a pacienților suferind de cancer și că 

îngrijirile integrate în cazurile de cancer, care țin seama în mod corespunzător de 

bunăstarea psihosocială și mentală a pacienților și care dau sprijinul de care aceștia au 

nevoie, reprezintă, în contextul acordării de îngrijiri, un aspect vital care ar trebui, de 

asemenea, promovat; 

8. subliniază că trebuie acordată o atenție deosebită formelor de cancer rare și mai puțin 

obișnuite, pentru a accelera diagnosticarea și pentru ca expertiza să poată fi disponibilă la 

scară largă în centrele de excelență; 

9. indică faptul că, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Parlamentul European și 

Consiliul, acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea 

Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor, pot adopta măsuri de stimulare 

menite să protejeze sănătatea umană și să ducă la îmbunătățirea acesteia; 

10. consideră, ținând seama de absența unei finanțări suplimentare până la sfârșitul cadrului 

financiar actual (2013), că reușita parteneriatului depinde de utilizarea optimă a resurselor 

disponibile; 

11. invită statele membre să stabilească cât mai rapid planuri integrate de combatere a 

cancerului, deoarece acestea reprezintă elemente esențiale în atingerea obiectivului 

ambițios pe termen lung de reducere cu 15 %, până în 2020, a efectelor negative ale 

cancerului; 

12. invită Comisia, ca pe baza rezultatelor Parteneriatului de acțiune împotriva cancerului, să 

prezinte o propunere de recomandare a Consiliului privind planurile de combatere a 

cancerului; de asemenea, invită Comisia să monitorizeze anual și în mod independent 

punerea în aplicare și progresele înregistrate cu privire la recomandarea adoptată; 

13. subliniază că prevenirea reprezintă soluția cea mai rentabilă, deoarece un caz de cancer 

din trei se poate preveni, și îndeamnă ca un volum mai mare de resurse să fie investite 

sistematic și strategic în domeniul prevenirii primare și secundare; subliniază faptul că 

este importantă menținerea investițiilor în domeniul sănătății, în special prin acțiuni 

preventive; în acest sens, Comisia Europeană și Consiliul ar trebui să examineze noi 

modalități de acțiune pentru asigurarea unui mediu care contribuie la îmbunătățirea 

sănătății, inclusiv prin acțiuni privind tutunul, nutriția și alcoolul, și prevederi pentru 

creșterea oportunităților pentru activitate fizică; 

14. solicită ca Parteneriatul să garanteze că toate acțiunile întreprinse în cadrul grupurilor 

„Promovarea sănătății și prevenirea” și „Cercetare” au în vedere și o componentă 



constituită din factorii de mediu, în definiția acestora fiind luați în calcul, pe lângă factorii 

precum fumul de tutun, radiațiile și expunerea excesivă la raze UV din mediu, și 

substanțele chimice periculoase la care sunt expuse persoanele în mediul interior și în 

exterior, inclusiv disruptorii endocrini; 

15. consideră că abordarea „factorilor de risc” pentru cancer este esențială în vederea 

prevenirii și îndeamnă statele membre să trateze prioritar acest aspect; 

16. subliniază că există nevoia crescândă de a acorda o atenție deosebită calității vieții unui 

număr tot mai mare de pacienți care suferă de cancer cronic, a căror boală nu poate fi 

vindecată, dar poate fi stabilizată pentru mai mulți ani; 

17. subliniază că acțiunile menite să reducă nedreptățile legate de implicațiile cancerului ar 

trebui să includă programe direcționate de promovare a sănătății, de educare a publicului 

larg și de prevenire, precum și colectarea de date din registrele naționale de evidență a 

cazurilor de cancer din populație și de date comparabile, complete și corecte privind 

cancerul; 

18. îndeamnă Comisia să încurajeze statele membre cu o rată ridicată a mortalității cauzată de 

cancer să-și reformeze registrele naționale de evidență a cazurilor de cancer pentru a 

asigura datele necesare unor politici mai bine informate și mai bine direcționate; 

19. îndeamnă ca, pe lângă promovarea sănătății și combaterea excesului de greutate și de 

consum de alcool, prevenirea și controlul bolilor care pot evolua spre cancer, de exemplu 

prevenirea primară și secundară a hepatitei virale și, atunci când este cazul, tratamentul 

acestei boli, să fie abordate în contextul parteneriatului de luptă împotriva cancerului și al 

altor inițiative viitoare ale UE, cum ar fi recomandarea revizuită a Consiliului privind 

depistarea cancerului; 

20. subliniază rolul controalelor, acestea fiind unul dintre instrumentele principale în lupta 

împotriva cancerului; îndeamnă statele membre să investească în programele de depistare 

a cancerului și consideră că astfel de inițiative sunt cele mai eficiente dacă sunt 

disponibile în mod regulat pentru segmente de populație dintre cele mai variate; 

21. subliniază că ar trebui dezvoltate cercetarea integrată (fundamentală și clinică) privind 

utilizarea alimentației în prevenirea cancerului și tratamentul malnutriției asociate cu 

cancerul, împreună cu orientări validate și general acceptate privind sprijinul nutrițional 

pentru pacienții suferind de cancer; de aceea, îndeamnă Comisia să aloce fonduri pentru a 

dezvolta și valida cercetarea (fundamentală și clinică) privind utilizarea alimentației în 

prevenirea cancerului și tratamentul malnutriției asociate cu cancerul, precum și pentru 

elaborarea de orientări general acceptate privind sprijinul nutrițional pentru pacienții 

suferind de cancer, destinate cadrelor medicale și asistenților sociali din întreaga Europă, 

și invită statele membre să promoveze implementarea unor astfel de orientări; 

22. subliniază că sunt necesare revizuirea Codului european împotriva cancerului și 

promovarea energică a acestuia la scară largă în UE-27, precum și angajarea unor eforturi 

speciale în direcția noilor state membre, în cadrul parteneriatului pentru lupta împotriva 

cancerului; 

23. îndeamnă insistent statele membre să introducă obligația juridică de declarare a cazurilor 

de cancer, folosind terminologia europeană standardizată, în scopul de a face posibilă o 



 

evaluare a programelor de prevenire, depistare și tratament și a ratelor de supraviețuire, 

precum și o comparare a datelor din statele membre, rezultatele fiind destinate informării 

publicului larg; 

24. subliniază faptul că reducerea și combaterea cancerului pot fi realizate prin aplicarea unor 

strategii bazate pe dovezi științifice de detectare timpurie și de tratare a pacienților 

afectați, incluzând acțiuni de informare adecvate pentru a sensibiliza populația vizată cu 

privire la avantajele depistării; în acest sens, îndeamnă statele membre să analizeze dacă 

este util un control pentru depistarea cancerului de sân la femeile sub 50 de ani și peste 69 

de ani și solicită Comisiei să colecteze și să analizeze aceste informații; 

25. subliniază nevoia acută de a se conveni asupra unor standarde comune privind calitatea 

tratamentelor în cazul copiilor bolnavi de cancer, care să se aplice pe întreg teritoriul celor 

27 de state membre; 

26. invită statele membre să depună eforturi mai consistente pentru a sensibiliza populația cu 

privire la cancerele care afectează cu precădere un anumit gen, pentru a crește gradul de 

prevenire și pentru a încuraja depistarea acestor boli; 

27. invită Comisia să finanțeze dezvoltarea în continuare a testelor de sânge și urină (teste de 

indicatori biologici) în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru pentru activități de 

cercetare, aceste diagnostice precoce reprezentând instrumente de viitor pentru depistarea 

diferitelor tipuri de cancer (de prostată, colon, ovare, rinichi și vezică urinară); 

28. consideră că resursele financiare alocate în prezent pentru combaterea cancerului în 

cadrul celui de-al 7-lea program-cadru ar trebui utilizate mai eficient, de exemplu printr-o 

mai bună coordonare între diferitele centre de cercetare din domeniul cancerului din UE; 

29. invită Comisia să își ofere sprijinul deplin, prin realizarea de acțiuni comune în domeniul 

cercetării; 

30. solicită accelerarea acțiunilor de sprijinire a activităților de cercetare privind prevenirea 

cancerului, printre altele cercetarea efectelor nocive ale poluanților chimici și de mediu, 

alimentației, stilului de viață, factorilor genetici, precum și a interacțiunii tuturor acestor 

factori, și solicită studiul legăturii dintre cancer și eventualii factori de risc, precum 

fumatul, consumul de alcool și hormonii farmaceutici și sintetici din mediu; 

31. observă că guvernul ceh încă nu a ratificat convenția-cadru a OMS privind combaterea 

tutunului, intrată în vigoare în februarie 2005, și-l îndeamnă să o facă; 

32. solicită ca cercetarea în materie de bio-monitorizare să se concentreze cu prioritate asupra 

celor mai importante surse de expunere la substanțe cancerigene, în special traficul, 

emisiile din industrie, calitatea aerului în marile orașe și emanațiile și apele de suprafață 

din vecinătatea zonelor de eliminare a deșeurilor; 

33. solicită Comisiei să garanteze că, în cadrul Strategiei comunitare privind disruptorii 

endocrini, măsurile vor fi luate mai rapid; 

34. subliniază că rezultatele cercetărilor trebuie concretizate în acțiuni tangibile în cel mai 

scurt timp și că cercetările în curs nu trebuie să fie un pretext pentru a întârzia acțiunile de 

combatere a factorilor cunoscuți sau bănuiți, care cauzează sau favorizează apariția 



cancerului; 

35. invită Comisia să încurajeze statele membre să adopte politici care să sprijine principiile 

cuprinse în Strategia globală a Organizației Mondiale a Sănătății privind alimentația, 

activitatea fizică și sănătatea, lansată în 2004; 

36. consideră este nevoie de mai multe cercetări dedicate legăturii dintre cancer și gen, 

precum și studii specifice, nu fragmentate, asupra impactului mediului de lucru asupra 

cancerului; 

37. invită Comisia să promoveze prin toate mijloacele principiul prevenirii, atât în practica 

medicală, cât și prin încurajarea unor stiluri de viață mai sănătoase și să încurajeze statele 

membre să investească mai mult din resursele lor în domeniul prevenirii, atât al celei al 

celei primare (și anume prevenirea sau reducerea factorilor care cauzează sau favorizează 

apariția cancerului, cum ar fi expunerea la factorii de poluare din mediu) dar și al 

prevenirii secundare prin depistare/diagnosticare precoce; 

38. subliniază că sunt necesare programe de cercetare la scară largă pentru a dezvolta 

substanțe alternative necancerigene care să înlocuiască substanțele nocive; trebuie 

încurajată inovația, astfel încât, treptat, să se ajungă la o eliminare a tuturor substanțelor 

nocive care se acumulează în organismul uman sau în mediu și care cauzează cancerul 

sau produc efecte mutagene; pe termen lung trebuie avută în vedere înlocuirea acestor 

substanțe de pe piețe; 

39. consideră că ar trebui efectuate cercetări mai temeinice în ceea ce privește procedurile și 

tehnicile de depistare precoce, înainte de a le pune în aplicare la scară largă, pentru a 

garanta că utilizarea lor este sigură și bazată pe dovezi; este necesar, prin urmare, ca 

aceste cercetări să conducă la elaborarea unor recomandări și orientări lipsite de 

ambiguitate și bazate pe dovezi; 

40. consideră că finanțarea disponibilă în prezent pentru combaterea cancerului în UE nu se 

ridică la nivelul necesar pentru a permite desfășurarea unor activități de cercetare și 

coordonare corespunzătoare și informarea preventivă corectă a cetățenilor Uniunii 

Europene; 

41. încurajează Comisia Europeană să includă în perspectivele financiare finanțări destinate 

acțiunilor de promovare a prevenirii cancerului; 

42. invită Comisia și statele membre să instituie, în cadrul parteneriatului european pentru 

lupta împotriva cancerului, o rețea europeană de prevenire a apariției cancerului care să 

analizeze toți factorii determinanți relevanți în apariția cancerului, inclusiv pe cei care țin 

de mediu; 

43. solicită Comisiei să încurajeze și să sprijine inițiativele care implică un număr mare de 

actori, în scopul de a asigura prevenirea cancerului prin reducerea expunerii implicate de 

profesie și mediu la agenți cancerigeni și alte substanțe care contribuie la apariția 

cancerului și prin promovarea de moduri de viață sănătoase, atrăgându-se în special 

atenția asupra principalilor factori de risc cum ar fi tutunul, alcoolul, obezitatea, 

alimentația necorespunzătoare, lipsa activității fizice și expunerea la soare, cu un accent 

deosebit pe sensibilizarea copiilor și adolescenților; 



 

44. atrage atenția asupra necesității ca, în conformitate cu ceea ce s-a definit în Planul 

European de acțiune pentru mediu și sănătate 2004-2010, și anume prin evaluarea 

ulterioarelor planuri naționale de acțiune pentru mediu și sănătate și prin cooperarea 

dintre statele membre în ceea ce privește rezultatele obținute de-a lungul întregului 

proces, să se abordeze problemele legate de sănătatea mediului care favorizează apariția 

de tipuri specifice de cancer, în scopul de a garanta că rezultatele obținute în fiecare țară 

pot contribui la promovarea intervenției europene în acest domeniu; 

45. subliniază faptul că acordarea de îngrijiri optime pacienților implică o abordare 

pluridisciplinară și că medicul oncolog are un rol-cheie în contactele cu pacientul; 

subliniază, de asemenea, că sunt necesare educarea în domeniu, precum și criterii și 

orientări clare, pentru a se asigura cea mai înaltă calificare a medicilor care utilizează 

medicamente în tratamentul cancerului; 

46. invită Comisia și parteneriatul ca, în contextul noilor evoluții științifice, să reanalizeze 

recomandarea Consiliului privind depistarea cancerului, pentru a încuraja astfel 

elaborarea de programe europene de certificare în materie de depistare, diagnosticare și 

tratament al cancerului, care să se întemeieze pe orientările europene privind asigurarea 

calității și care ar putea servi drept exemplu pentru alte domenii relevante ce țin de 

îngrijirea medicală; 

47. îndeamnă Comisia și statele membre să promoveze campanii de informare privind testele 

de depistare a cancerului în rândul publicului larg și al tuturor furnizorilor de servicii de 

sănătate, precum și schimbul de cele mai bune practici cu privire la utilizarea măsurilor 

profilactice sau de depistare precoce, cum ar fi integrarea, în condiții de cost avantajoase, 

a testelor adecvate pentru virusul papiloma uman (HPV) pentru depistarea cancerului de 

col uterin și vaccinarea împotriva HPV, în vederea protejării femeilor tinere împotriva 

cancerului de col uterin, și solicită parteneriatului european împotriva cancerului să 

analizeze necesitatea de a actualiza recomandarea Consiliului cu privire la testele de 

depistare, pentru a lua în considerare rezultatele cu privire la depistarea eficientă a 

cancerului de prostată la bărbați; 

48. invită Comisia să exploateze capacitățile Centrului European de Prevenire și Control al 

Bolilor (CEPCB), funcțional în prezent, integrând în misiunea acestuia bolile 

netransmisibile și utilizându-l cu rolul de sediu al cercetării realizate în UE în domeniul 

cancerului, unde să poată fi exploatate și analizate toate datele colectate în fiecare stat 

membru, astfel încât oamenii de știință și medicii să aibă acces la cele mai bune practici și 

la mai multe cunoștințe cu privire la această boală; 

49. salută propunerea Comisiei de creare a unui parteneriat european de acțiune împotriva 

cancerului pentru perioada 2009-2013, precum și propunerea de reducere a cheltuielilor 

cauzate de cancer prin introducerea testării întregii populații pentru cancer la sân, cervical 

sau colorectal până în 2013 și îndeamnă statele membre să aplice în integralitate aceste 

orientări; 

50. invită Comisia să întocmească o cartă pentru protecția pacienților afectați de cancer și a 

persoanelor cu afecțiuni cronice la locul de muncă, cu scopul de a cere companiilor să 

creeze condițiile necesare pentru ca pacienții să își poată continua activitatea profesională 

în timpul tratamentului și pentru a putea să revină pe piața muncii după încheierea 

acestuia; 



51. invită Comisia, statele membre și Agenția europeană pentru produse chimice să 

implementeze Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 

restricționarea substanțelor chimice (REACH) și să actualizeze lista cu substanțe care 

suscită preocupări foarte mari și care cuprinde și substanțele cancerigene; 

52. invită Comisia ca, în cadrul acestui parteneriat, să încurajeze și să sprijine inițiativele 

menite să stopeze importurile de mărfuri ce conțin substanțe chimice cancerigene, precum 

și să adopte măsuri la scară europeană cu scopul de a intensifica controlul pentru a detecta 

substanțele chimice, inclusiv pesticidele, în produsele alimentare; 

53. constată că, în cazul pacienților care suferă de cancer în fază terminală, calitatea 

îngrijirilor paliative variază între statele membre și poate beneficia de schimbul de bune 

practici; solicită, prin urmare, Comisiei și statelor membre să încurajeze și să promoveze 

îngrijirile paliative și să stabilească orientări de folosire a acestora; 

54. subliniază că ar trebui depuse mai multe eforturi în cadrul programelor de reabilitare 

psihosocială și profesională a pacienților suferind de cancer, care să includă o serie largă 

de activități destinate informării și consilierii în legătură cu eventualele schimbări în stilul 

de viață și în comportament, sprijinului psihologic și aspectelor privind protecția socială; 

subliniază că este important să se monitorizeze și să se evalueze starea sănătății mentale a 

persoanelor care suferă de cancer; 

55. invită Comisia și statele membre să se asigure că studiile de supraveghere biologică 

efectuate pe persoane la nivelul Uniunii beneficiază de o finanțare suficientă, care să 

permită monitorizarea substanțelor cancerigene și a altor substanțe care contribuie la 

apariția cancerului, pentru a putea evalua eficiența politicii adoptate; 

56. consideră că parteneriatul ar trebui să asigure integrarea eficientă a inițiativelor deja 

existente în materie de coordonare a cercetării asupra cancerului și să încurajeze într-o 

mai mare măsură parteneriatele de tip public-privat, în vederea stimulării activității de 

cercetare și de depistare, în special în domeniul imagisticii medicale; 

57. consideră că structura propusă prezintă încă lacune, deoarece nu au fost stabilite în mod 

clar obiective specifice de acțiune, cum ar fi, de exemplu, modalitățile de integrare a 

planurilor tuturor statelor membre de combatere a cancerului până în 2013, și invită 

Comisia să rectifice această lipsă de orientare; 

58. solicită alocarea mai multor fonduri programelor de politici regionale și programelor 

Fondului Social European pentru a educa și a informa cetățenii cu privire la protecția 

împotriva cancerului și prevenirea acestuia; 

59. invită Comisia să se asigure că legislația comunitară prevede măsuri stimulative destinate 

întreprinderilor și cercetătorilor, pentru implicarea acestora în activitățile de cercetare 

curente, în scopul creării de noi generații de medicamente și de noi tratamente bazate pe 

dovezi științifice în materie de combatere și control al cancerului; 

60. subliniază importanța revizuirii Directivei 2001/20/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 4 aprilie 2001 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul 



 

efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman1 

(Directiva privind studiile clinice), pentru a încuraja eforturi mai susținute de cercetare în 

domeniul cancerului, în special în ceea ce privește depistarea, inclusiv pe depisarea 

precoce, nu fără a recunoaște cheltuielile pe care le implică acest lucru pentru sectorul 

cercetării necomerciale, precum și să îmbunătățească informațiile disponibile asupra 

testelor clinice în curs sau finalizate cu succes, destinate pacienților și publicului în 

general; 

61. invită Comisia să garanteze că legislația UE conține stimulente care să încurajeze 

cercetătorii și industria ca, în vederea prevenirii cancerului, să dezvolte abordări bazate pe 

aspectele legate de nutriție și alte produse naturale, validate prin cercetare nutrigenomică 

și epigenetică; 

62. insistă, de asemenea, asupra caracterului urgent al instituirii unui brevet comunitar, 

precum și a unui brevet internațional; 

63. invită Comisia să asigure, prin intermediul rețelelor de personal medico-sanitar, 

răspândirea celor mai bune practici de tratament și îngrijire, pentru ca cetățenii să aibă 

acces la cel mai bun tratament disponibil; 

64. invită statele membre și Comisia Europeană să elaboreze și să consolideze inițiative care 

să ofere sprijin persoanelor afectate direct sau indirect de cancer, în special prin inițierea 

și dezvoltarea unor programe de asistență psihologică și sprijin, în întreaga Uniune, 

pentru persoanele care au supraviețuit cancerului; 

65. invită statele membre și Comisia să depună eforturi pentru a elabora orientări pentru o 

definiție comună a handicapului, care să poată include persoanele suferind de boli cronice 

sau de cancer și, între timp, să se asigure că statele membre care încă nu au inclus aceste 

persoane în definiția națională a handicapului vor lua cât mai curând măsurile necesare 

pentru a o face; 

66. îndeamnă Comisia și statele membre să se asigure că medicamentele pentru tratarea 

cancerului, inclusiv tratamentele pentru formele rare și mai puțin obișnuite de cancer, sunt 

disponibile în egală măsură în toate statele membre, pentru toți pacienții care au nevoie de 

ele; invită Comisia și statele membre să adopte măsuri specifice și coordonate pentru a 

reduce inegalitățile în ceea ce privește accesul la îngrijire medicală și la tratamente 

împotriva cancerului, care să includă și noile medicamente „focalizate” pentru tratarea 

cancerului, recent introduse pe piață; 

67. speră ca statele membre să adopte politici mai bune de informare cu privire la importanța 

testelor de depistare a cancerului de sân, a cancerului de col uterin și a cancerului de 

colon, în scopul măririi gradului de acceptare și a ratelor de participare în rândul tuturor 

grupurilor de persoane vizate, acordându-se o atenție deosebită includerii minorităților și 

a grupurilor socioeconomice defavorizate; 

68. subliniază că obiectivele stabilite de parteneriatul pentru lupta împotriva cancerului sunt 

obiective pe termen lung și, în consecință, îndeamnă instituțiile europene să sprijine acest 

parteneriat în cadrul viitorului buget comunitar pentru sănătate, pentru a asigura 

sustenabilitatea și viabilitatea acestuia pe o perioadă de zece ani; invită Comisia să 
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evalueze, să monitorizeze și să alcătuiască rapoarte anuale cu privire la eficiența și 

progresele înregistrate în aplicarea recomandărilor parteneriatului european; 

69. consideră că punerea în aplicare corespunzătoare a legislației existente în materie de 

substanțe care cauzează sau favorizează apariția cancerului este esențială în lupta 

împotriva cancerului; de aceea, invită Comisia să asigure punerea în aplicare integrală a 

legislației relevante privind sănătatea lucrătorilor și să contribuie urgent și cu hotărâre la 

stabilirea unei liste cuprinzătoare de substanțe care suscită preocupări foarte mari, care să 

constituie o platformă a deciziilor rapide privind substanțele CMR în contextul 

autorizărilor în conformitate cu REACH; 

70. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei. 


