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B6-0000/2007

Резолюция на Европейския парламент за борба с рака след разширяването на 
Европейския съюз

Европейският парламент,

– като взе предвид член 152 от Договора за ЕС,

– като взе предвид членове 163-173 от Договора за ЕС,

– като взе предвид Втората програма за действие на Общността в областта на 
здравето 2008-2013 г.1,

– като взе предвид Бялата книга на Комисията „Заедно за здраве: стратегически 
подход за ЕС, 2008—2013 г.”2,

– като взе предвид Седмата рамкова програма на Европейската общност за 
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013)3,

– като взе предвид Регламента относно лекарствените средства за педиатрична 
употреба4,

– като взе предвид Препоръката на Съвета от 2 декември 2003 г. относно сканирането 
на рак5,

– като взе предвид своята Писмена декларация за необходимостта от всеобхватна 
стратегия за контрол на рака, приета на 27 септември 2007 г.6,

– като взе предвид своето Предложение за резолюция относно рака на гърдата в ЕС 
след разширяването, прието на 25 октомври 2006 г.7,

– като взе предвид плана за действие на Общността срещу рака8,

– като взе предвид член 88а от Директива 2001/83/ЕО, изменена с Директива 
2004/27/ЕО за утвърждаване на Кодекс на общността относно лекарствените 
продукти за хуманна употреба9,

– като взе предвид Решение на Съвета от 2 юни 2004 г. относно сключването на 

                                               
1 ОВ L 301, 20.11.2007 г.
2 COM(2007)630, окончателен. 
3 ОВ L 412, 30.12.2006 г.
4 Регламент (ЕО) № 1901/2006; ОВ L 378, 27.12.2006 г.
5 ОВ L 327, 16.12.2003 г.
6 Писмена декларация № 0052/2007.
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006 г.
8 ОВ L 95, 16.4.1996 г.
9 ОВ L 136, 30.4.2004 г.
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Рамкова конвенция на Световната здравна организация (СЗО) за борба с 
тютюнопушенето1,

– като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А. като има предвид, че по данни на Международната агенция за изследване на рака 
(IARC), един от всеки трима европейци е диагностициран с рак през живота си и 
един от всеки четирима европейци умира от болестта,

Б. като има предвид, че през 2006 г. са регистрирани почти 2,3 млн. нови случая на рак 
и над 1 млн. души са починали от рак в рамките на ЕС; като има предвид, че 
повечето жертви са сред засегнатите от рак на черния дроб, колоректален рак и рак на 
гърдата,

В. като има предвид, че застаряването на населението в ЕС е една от причините за 
утежняване на положението с рака в ЕС,

Г. като има предвид, че раковата смъртност е по-висока в новите държави-членки, 
отколкото в ЕС-15,

Д. като има предвид, че различията в качеството на оборудването за лечение на рак, 
програмите за сканиране, насоките на най-добрите практики, основани на факти, 
апаратурата за радиотерапия и достъпа до нови лекарства срещу рака са сред 
причините, водещи до големи различия в нивата на петгодишното преживяване при 
повечето ракови заболявания в Европа,

Е. като има предвид, че докато се провеждаше планът за действие на Комисията срещу 
рака (1996-2002), в редица държави се установиха благоприятни тенденции по 
отношение на раковата смъртност за множество често срещани форми на причинена 
от рак смърт,

Ж. като има предвид, че според СЗО поне една трета от всички случаи на рак са 
предотвратими и че профилактиката предлага най-икономичната дългосрочна 
стратегия за контрол на рака; и като има предвид, че друга трета от раковите 
заболявания биха могли да бъдат излекувани, ако бъдат рано открити и се проведе 
подходящо лечение,

З. като има предвид, че по данни на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) в момента само средно 3 % от общия бюджет за здравеопазване на 
държавите-членки на ОИСР се използват за профилактика в сравнение с 97 %, 
отделяни за здравна помощ и лечение,

И. като има предвид, че една добре замислена, правилно ръководена национална 
програма за контрол намалява броя на случаите на рак и подобрява живота на 
болните от рак,

                                               
1 ОВ L 213, 15.6.2004 г.
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Й. като има предвид, че хармонизираното събиране на данни от страна на всички 
държави-членки на ЕС би било предварително условие за гарантиране на 
съпоставимостта на сведенията за рака,

К. като има предвид, че понастоящем в рамките на ЕС съществува неравенство при 
сканирането на рак и последващите мерки,

Л. като има предвид, че специалността медицинска онкология не е призната във всички 
държави-членки на ЕС,

М. като има предвид, че сложността на рака изисква подобрено общуване между 
широка гама и голям брой здравни специалисти, които участват в лечението на 
пациенти, болни от рак; като има предвид също, че психосоциалните грижи за 
болните от рак могат да подобрят качеството на живота им,

Н. като има предвид, че в момента болните от рак не разполагат с равностоен достъп 
до сведенията за лекарствените средства,

1. призовава Комисията да изгради институционализирана европейска работна група 
за борба с рака с участието на представители на Комисията, Съвета и Европейския 
парламент, които да провеждат периодични заседания, да събират и обменят 
информация относно най-добрите практики за профилактика, сканиране и лечение и 
да осигуряват ръководство с цел подобряване на контрола на рака в Европа,

2. настоятелно призовава държавите-членки да въведат задължителна по закон 
регистрация на случаите на рак, така че да гарантират способността за демографска 
оценка на програмите за профилактика, сканиране, лечение и преживяване,

3. призовава Комисията да подкрепи в рамките на Втората програма за действие в 
областта на общественото здраве мрежи от национални регистри на раковите 
заболявания, за да се осъществи проучване в рамките на ЕС на неравенството при 
раковата заболеваемост и преживяване,

4. настоява правителствата на Чешката република и Италия, които все още не са 
ратифицирали Рамковата конвенция за борба с тютюнопушенето, влязла в сила през 
февруари 2005 г., да го направят,

5. призовава Комисията да насърчава и подкрепя инициативи, които включват широка 
гама заинтересовани лица с цел предотвратяване на рака чрез насърчаване на 
здравословни начини на живот, особено по отношение на основните рискови 
фактори - тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословни диети и липса на 
физическа активност - и да обърне подчертано внимание на децата и юношите,

6. настоява Комисията и държавите-членки да насърчават информационни кампании 
сред широката общественост и осигуряващите здравно обслужване относно 
сканирането на рак, както и обмяната на най-добри практики при прилагането на 
превантивни мерки като ваксината срещу човешкия папилома вирус (HPV) за 
защита на младите жени от рак на шийката на матката,
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7. отправя искане към държавите-членки, които все още не са го направили, да 
приведат в действие Препоръката на Съвета относно сканирането на рак и да 
създадат на демографска основа програми за сканиране на рак на гърдата, рак на 
шийката на матката и колоректален рак в съответствие с европейските насоки за 
осигуряване на качеството,

8. призовава държавите-членки да гарантират наличието на многодисциплинарни 
онкологични екипи в национален мащаб, които да разработят най-добрия план за 
лечение на пациентите и да подобрят обучението на медици онколози и здравни 
специалисти, които да отговарят на психосоциалните нужди на пациентите, така че 
да се подобри качеството на живот и да се ограничат потиснатостта и депресията на 
болните от рак,

9. настоява Комисията и държавите-членки да признаят специалността медицинска 
онкология и да гарантират „обучение през целия живот” за специалистите в рамките 
на договорени насоки,

10. призовава Комисията и държавите-членки да окуражават и насърчават насоките за 
палиативни грижи,

11. призовава Комисията да гарантира, че законодателството на Общността стимулира 
промишлеността и научните работници, така че да се осигури непрекъснатост на 
изследователския процес и да се гарантира появата на нови поколения лекарства и 
лечения за борба и контрол на рака,

12. призовава Комисията да осигури чрез мрежи от здравни специалисти 
разпространението на най-добрите практики за лечение и грижи, за да гарантира, че 
гражданите имат достъп до най-доброто налично лечение,

13. призовава Комисията да осигури средства от структурните фондове и Седмата 
рамкова програма за изследвания за създаване и финансиране на информационни 
мрежи за редки и трудно лечими форми на рак, за да се обединят средства и опит и 
да се подобрят диагностицирането и лечението,

14. призовава Съвета и Комисията да установят европейски стандарт за оценка на нови 
новаторски терапевтични подходи и за определяне на най-добрите клинични 
практики,

15. с интерес очаква предложение на Комисията, което да гарантира качеството, 
обективността, надеждността и нерекламния характер на информацията за 
лекарствените средства, 

16. призовава Комисията да преразгледа Директивата за клинични изследвания, за да 
насърчи по-академично проучване на рака,

17. призовава Комисията да изготви харта за закрила на болните от рак и на хронично 
болните на работното място с цел да се изиска от дружествата да осигурят 
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възможност пациентите да продължат да се трудят по време на лечението и отново 
да участват на пазара на труда, 

18. насърчава новите държави-членки да усвояват по-голяма част от структурните 
фондове за подобряване на инфраструктурата на здравеопазването, като например 
да подкрепят въвеждането на Препоръката на Съвета относно сканирането на рак,

19. подкрепя предстоящото словенско председателство, което избра рака за един от 
приоритетите си за 2008 г.,

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и 
парламентите на държавите-членки.
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