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Usnesení Evropského parlamentu o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii

Evropský parlament,

- s ohledem na článek 152 Smlouvy, 

- s ohledem na články 163–173 Smlouvy,

- s ohledem na druhý akční program Společenství v oblasti zdraví (2008–2013)1,

- s ohledem na bílou knihu Komise s názvem „Společně pro zdraví: strategický přístup 
pro EU na období 2008–2013“2,

- s ohledem na sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, 
technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013)3,

- s ohledem na nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití4, 

- s ohledem na doporučení Rady ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny5,

- s ohledem na své písemné prohlášení o potřebě komplexní strategie boje proti 
rakovině přijaté dne 27. září 20076,

- s ohledem na svůj návrh usnesení o rakovině prsu v rozšířené Evropské unii přijatý 
dne 25. října 20067,

- s ohledem na akční plán Společenství proti rakovině8,

- s ohledem na článek 88a směrnice 2001/83/ES ve znění směrnice 2004/27/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků 9,

- s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 2. června 2004 o uzavření Rámcové úmluvy 
WHO o kontrole tabáku10,

- s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

                                               
1 Úř. věst. L 301, 20.11.2007
2 KOM(2007) 630 v konečném znění 
3 Úř. věst. L 412, 30.12.2006
4 Nařízení (ES) č. 1901/2006; Úř. věst. L 378, 27.12.2006
5 Úř. věst. L 327, 16.12.2003
6 WD 0052/2007
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006
8 Úř. věst. L 95, 16.4.1996
9 Úř. věst. L 136, 30.4.2004
10 Úř. věst. L 213, 15.6.2004
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A. vzhledem k tomu, že podle odhadů Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny 
(IARC) je každému třetímu Evropanovi v průběhu života stanovena diagnóza 
rakoviny a každý čtvrtý Evropan na tuto nemoc zemře,

B. vzhledem k tomu, že v roce 2006 se vyskytlo téměř 2,3 milionu nových případů 
rakoviny a více než 1 milion lidí v EU na rakovinu zemřelo; vzhledem k tomu, že 
nejvíce úmrtí se vyskytlo u lidí s rakovinou plic, rakovinou tlustého střeva a 
konečníku a s rakovinou prsu,

C. vzhledem k tomu, že jedním z důvodů pro rostoucí zátěž spojenou s rakovinou v celé 
Unii je její stárnoucí populace,

D. vzhledem k tomu, že v nových členských státech je u osob umírajících na rakovinu 
vyšší úmrtnost než v zemích EU-15,

E. vzhledem k tomu, že k důvodům pro velké rozdíly v míře přežití po dobu pěti let u 
většiny typů rakoviny v Evropě patří rozdíly v kvalitě zařízení pro léčbu rakoviny, ve 
screeningových programech, v pokynech pro osvědčené postupy vycházejících z 
průkazných skutečností, v radioterapeutických zařízeních a v dostupnosti nových 
léčivých přípravků proti rakovině,

F. vzhledem k tomu, že v průběhu akčního plánu Komise proti rakovině (1996–2002) 
došlo v mnoha zemích k zahájení příznivého vývoje v oblasti úmrtnosti u několika 
nejčastějších druhů rakoviny, 

G. vzhledem k tomu, že podle odhadů WHO lze nejméně třetině všech případů rakoviny 
předcházet a pro kontrolu rakoviny je z hlediska nákladů nejefektivnější 
dlouhodobou strategií prevence; a vzhledem k tomu, že by další třetinu případů 
rakoviny bylo možné vyléčit, pokud by byly zachyceny včas a byly léčeny 
odpovídajícím způsobem,

H. vzhledem k tomu, že podle údajů OECD jsou v současné době na prevenci 
vynakládána jen 3 % z celkového rozpočtu na zdravotnictví zemí OECD, přičemž na 
zdravotní péči a léčbu se vynakládá 97 %,

I. vzhledem k tomu, že řádně vypracovaný a spravovaný vnitrostátní program pro 
kontrolu rakoviny snižuje výskyt rakoviny a zlepšuje život onkologických pacientů,

J. vzhledem k tomu, že harmonizovaný sběr údajů ze strany všech členských států EU 
by byl jedním z předpokladů k zajištění srovnatelnosti údajů o rakovině, 

K. vzhledem k tomu, že v rámci EU existují v současné době nerovnosti v oblasti 
screeningu rakoviny a následných postupů,

L. vzhledem k tomu, že lékařská onkologie není ve všech členských státech EU uznána 
za zdravotnickou specializaci,

M. vzhledem k tomu, že složitost rakoviny vyžaduje lepší komunikaci mezi širokou 
škálou a vysokým počtem zdravotnických pracovníků zabývajících se léčbou 
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onkologických pacientů; vzhledem k tomu, že psychosociální péče o onkologické 
pacienty může zlepšit kvalitu jejich života,

N. vzhledem k tomu, že onkologičtí pacienti nemají v současné době rovný přístup 
k informacím o léčivech,

1. vyzývá Komisi, aby zřídila institucionalizovanou pracovní skupinu EU pro rakovinu 
tvořenou členy Komise, Rady a Evropského parlamentu, jež se bude pravidelně 
setkávat za účelem shromažďování a výměny osvědčených postupů v oblasti 
prevence, screeningu a léčby a jež bude stát v čele lepší kontroly rakoviny v Evropě; 

2. naléhá na členské státy, aby prováděly statutární registraci případů rakoviny s cílem 
zajistit kapacitu pro hodnocení programů prevence, screeningu, léčby a přežití 
vycházející z údajů o populaci;

3. vyzývá Komisi, aby v rámci druhého akčního programu v oblasti veřejného zdraví 
podporovala sítě vnitrostátních onkologických registrů za účelem provedení 
celounijní studie o nerovnostech ve výskytu rakoviny a šancích na přežití této 
choroby;

4. naléhá na vlády České republiky a Itálie, které dosud neratifikovaly Rámcovou 
úmluvu o kontrole tabáku, jež vstoupila v platnost v únoru 2005, aby tak učinily; 

5. vyzývá Komisi, aby povzbuzovala a podporovala iniciativy, jež zahrnují široký 
okruh zúčastněných subjektů, za účelem prevence rakoviny prostřednictvím 
propagace zdravého životního stylu, zejména v souvislosti s hlavními rizikovými 
faktory, tabákem, alkoholem, nezdravým stravováním a nedostatkem pohybu, a se 
zvláštním zaměřením na děti a dospívající;

6. naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly informační kampaně o 
screeningu rakoviny zaměřené jak na veřejnost, tak na všechny poskytovatele 
zdravotní péče, a výměnu osvědčených postupů v oblasti využívání preventivních 
opatření, jako je vakcína proti HPV, která chrání mladé ženy před rakovinou 
děložního čípku; 

7. žádá členské státy, které tak ještě neučinily, aby provedly doporučení Rady o 
screeningu rakoviny a zavedly programy pro screening populace zaměřené na 
rakovinu prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku, jež by byly prováděny 
v souladu s evropskými pokyny pro zajištění kvality;

8. vyzývá členské státy, aby zajistily, že po celém jejich území budou k dispozici 
multidisciplinární onkologické týmy, aby mohl být pacientům vytvořen nejlepší 
léčebný plán, a zlepšily vzdělávání lékařských onkologů a zdravotnických 
pracovníků zaměřené na rozpoznání psychosociálních potřeb pacientů s cílem zlepšit 
u onkologických pacientů kvalitu života a zmírnit úzkosti a deprese;

9. naléhá na Komisi a členské státy, aby lékařskou onkologii uznaly za zdravotnickou 
specializaci a zajistily pro osoby s touto specializací celoživotní vzdělávání v souladu 
se schválenými pokyny;

10. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly a propagovaly pokyny v oblasti 
paliativní péče;
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11. vyzývá Komisi, aby zajistila, že právní předpisy Společenství budou obsahovat 
pobídky jak pro průmysl, tak pro vědecko-výzkumné pracovníky s cílem zabezpečit 
nepřetržitý výzkum a zajistit nové generace léků a nové léčebné postupy k boji proti 
rakovině a kontrole jejího výskytu; 

12. vyzývá Komisi, aby prostřednictvím sítí zdravotnických pracovníků zabezpečila 
šíření osvědčených postupů pro léčbu a péči, a zajistila tak, že občané budou mít 
přístup k té nejlepší léčbě, která je k dispozici; 

13. vyzývá Komisi, aby ze strukturálních fondů a sedmého rámcového programu pro 
výzkum uvolnila finanční prostředky na vytvoření a financování referenčních sítí pro 
případy vzácných a obtížně léčitelných rakovin, jež umožní shromažďování zdrojů a 
odborných znalostí a zlepšení diagnózy a léčby; 

14. vyzývá Radu a Komisi, aby zavedly normu EU pro hodnocení nových inovativních 
terapeutických přístupů a identifikaci nejlepší klinické praxe;

15. s netrpělivostí očekává návrh Komise, jenž zajistí dobrou kvalitu i záměr a spolehlivé 
a nepropagační informace o léčivých přípravcích; 

16. vyzývá Komisi, aby provedla přezkum směrnice o klinických hodnoceních s cílem 
podpořit rozšíření akademického výzkumu rakoviny;

17. vyzývá Komisi, aby vypracovala chartu na ochranu onkologických pacientů a 
chronicky nemocných osob na pracovišti, jejímž cílem bude požadovat od 
společností, aby pacientům umožnily setrvat v zaměstnaneckém poměru v průběhu 
léčby, stejně jako vrátit se na trh práce; 

18. vybízí nové členské státy, aby více využívaly strukturálních fondů ke zlepšení 
infrastruktury zdravotní péče, jako např. k podpoře provádění doporučení Rady o 
screeningu rakoviny;

19. vyjadřuje svou podporu nadcházejícímu slovinskému předsednictví EU, které 
problematiku rakoviny stanovilo jako jednu ze svých priorit v roce 2008;

20. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a parlamentům členských 
států.
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