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Europa-Parlamentets beslutning om bekæmpelse af kræft i den udvidede Europæiske 
Union

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktatens artikel 152,

– der henviser til traktatens artikel 163-173,

– der henviser til andet EF-handlingsprogram for sundhed (2008-2013)1,

– der henviser til Kommissionens hvidbog Sammen om sundhed: en strategi for EU 2008-
20132,

– der henviser til om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, 
teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013)3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til pædiatrisk 
brug4,

– der henviser til Rådets henstilling af 2. december 2003 om kræftscreening5,

– der henviser til sin skriftlige erklæring af 27. september 2007 om nødvendigheden af en 
samlet strategi til at kontrollere kræft6,

– der henviser til sin beslutning af 25. oktober 2006 om brystkræft i den udvidede 
Europæiske Union7,

– der henviser til Fællesskabets handlingsplan for kræftbekæmpelse8,

– der henviser til artikel 88a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/27/EF af 
31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler9,

– der henviser til Rådets afgørelse af 2. juni 2004 om indgåelse af WHO-
rammekonventionen om bekæmpelse af tobaksrygning10,

                                               
1 EUT L 301, 20.11.2007.
2 KOM (2007)0630.
3 EUT L 412, 30.12.2006.
4 Forordning (EF) nr. 1901/2006; EUT L 378, 27.12.2006.
5 EUT L 327, 16.12.2003.
6 WD 0052/2007.
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006.
8 EFT L 95, 16.04.1996.
9 EUT L 136, 30.04.2004.
10 EUT L 213, 15.06.2004.
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– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at én ud af tre europæere ifølge skøn fra Det Internationale 
Kræftforskningscenter (IARC) bliver diagnosticeret med kræft på et eller andet 
tidspunkt i deres liv og én ud af fire europæere dør af sygdommen,

B. der henviser til, at der i 2006 var næsten 2,3 millioner nye kræfttilfælde og over 1 
million kræftdødsfald i EU; der henviser til, at de fleste dødsfald skyldtes lungekræft, 
colorectal kræft og brystkræft,

C. der henviser til, at Unionens aldrende befolkning er en af årsagerne til stigningen i 
kræfttilfældene i Unionen,

D. der henviser til, at dødelighedsprocenten for folk, der dør af kræft i de nye 
medlemsstater, er højere end i EU-15,

E. der henviser til, at kvalitetsforskelle i kræftbehandlingsfaciliteter, screeningprogrammer, 
videnbaserede bedste praksis retningslinjer, radioterapianlæg og i adgang til nye 
kræftbehandlingsmidler er nogle af årsagerne til de store forskelle i den femårige 
overlevelsesprocent for de fleste kræftarter i Europa,

F. der henviser til, at der under Kommissionens handlingsplan mod kræft (1996-2002) 
blev opnået en positiv udvikling i kræftdødeligheden for adskillige almindelige 
kræftformer i mange lande,

G. der henviser til, at mindst en tredjedel af alle kræfttilfælde ifølge WHO kan forebygges, 
og at forebyggelse udgør den mest omkostningseffektive langfristede strategi for 
begrænsning af kræft; der ligeledes henviser til, at endnu en tredjedel af kræfttilfældene 
kunne helbredes, hvis de blev opdaget tidligere og behandlet hensigtsmæssigt,

H. der henviser til, at der ifølge OECD-data for øjeblikket kun anvendes gennemsnitligt
3 % af OECD-landenes samlede sundhedsbudget på forebyggelse i sammenligning med
de 97 %, der anvendes på sygepleje og behandling,

I. der henviser til, at et velformuleret og velforvaltet nationalt kræftkontrolprogram 
sænker kræfthyppigheden og forbedrer kræftpatienternes liv,

J. der henviser til, at en harmoniseret indsamling af data i alle EU-medlemsstaterne ville 
være en forudsætning for at sikre sammenlignelighed mellem kræftdata,

K. der henviser til, at der for øjeblikket er uligheder vedrørende kræftscreening og 
opfølgning i EU,

L. der henviser til, at medicinsk onkologi ikke anerkendes som lægespeciale i samtlige 
EU-medlemsstater,

M. der henviser til, kompleksiteten af kræft kræver en bedre kommunikation mellem de 
mange forskellige fagfolk inden for sundhedssektoren, der er beskæftiget med 
behandling af kræftpatienter, og at psykosocial pleje af kræftpatienter kan forbedre 
deres livskvalitet, 
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N. der henviser til, at kræftpatienterne for øjeblikket har ulige adgang til, medicinsk 
information,

1. opfordrer Kommissionen til at nedsætte en institutionaliseret EU-kræftprojektgruppe 
bestående af medlemmer fra Kommissionen, Rådet og Europa-Parlamentet, der skal 
mødes regelmæssigt for at indsamle og udveksle bedste praksis for forebyggelse, 
screening og behandling og spille en førende rolle ved en bedre kræftkontrol i Europa;

2. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre en obligatorisk registrering af 
kræft for at muliggøre en befolkningsbaseret evaluering af programmerne for 
forebyggelse, screening, behandling og overlevelse;

3. opfordrer Kommissionen til inden for rammerne af det andet handlingsprogram for 
folkesundhed at støtte net af nationale kræftregistre for at foretage en undersøgelse i EU 
vedrørende uligheder i kræfthyppighed og overlevelse;

4. opfordrer regeringerne for Den Tjekkiske Republik og Italien, som endnu ikke har 
ratificeret rammekonventionen om tobakskontrol, som trådte i kraft i februar 2005, til at 
gøre dette;

5. opfordrer Kommissionen til at fremme og støtte initiativer, der omfatter et bredt 
spektrum af interesserede kredse med det formål at forebygge kræft via befordring af en 
sund levevis, især for så vidt angår de vigtigste risikofaktorer såsom tobak, alkohol, 
usund kost og mangel på fysisk aktivitet, og til i den forbindelse af lægge stor vægt på 
børn og unge;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme 
informationskampagner om kræftscreening over for den almindelige offentlighed og 
alle fagfolk inden for sundhedssektoren og udveksling af bedste praksis vedrørende 
anvendelse af præventive foranstaltninger som f.eks. HPV-vaccinen, der beskytter unge 
kvinder mod livmoderhalskræft;

7. anmoder medlemsstater, som endnu ikke har gjort dette, om at gennemføre Rådets 
henstilling om kræftscreening og udarbejde befolkningsbaserede screeningprogrammer 
for bryst-, livmoderhals- og colorectalkræft i overensstemmelse med europæiske 
retningslinjer for kvalitetssikring;

8. opfordrer medlemsstaterne til at sikre en landsdækkende forsyning med 
multidisciplinære onkologihold med henblik på at udarbejde den bedste 
behandlingsplan for patienterne og forbedre uddannelsen af medicinske onkologer og 
fagfolk inden for sundhedssektoren med henblik på at anerkende patienternes 
psykosociale behov for at forbedre kræftpatienternes livskvalitet og mindske disses 
ængstelse og depression; 

9. opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at anerkende specialet 
medicinsk onkologi og sikre livslang læring til disse specialister i overensstemmelse 
med de vedtagne retningslinjer;

10. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme og befordre retningslinjerne 
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om palliativ pleje;

11. opfordrer Kommissionen til at sikre, at fællesskabslovgivningen indeholder 
incitamenter for både erhvervslivet og forskerne til at sikre en kontinuerlig forskning og 
garantere nye generationer af medicin og behandlingsformer til at bekæmpe og 
kontrollere kræft;

12. opfordrer Kommissionen til gennem netværk af fagfolk inden for sundhedssektoren at 
sikre udbredelse af bedste praksis af behandling og pleje for at sørge for, at borgerne har 
adgang til den bedst mulige behandling;

13. opfordrer Kommissionen til at frigøre midler fra strukturfondene og det syvende 
rammeprogram for forskning med henblik på at oprette og finansiere referencenet for 
sjældne kræftarter og kræftarter, der er vanskelige at behandle, for at sammenlægge 
ressourcerne og ekspertisen og forbedre diagnose og behandling;

14. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en EU-standard for evaluering af nye 
innovative terapeutiske metoder og identifikation af bedste kliniske praksis;

15. glæder sig til at se et forslag fra Kommissionen om sikring af god kvalitet, objektiv, 
pålidelig og ikke reklameorienteret information om medicinske produkter;

16. opfordrer Kommissionen til at revidere direktivet om kliniske forsøg for at fremme 
mere grundforskning i kræft;

17. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et charter for beskyttelse af kræftpatienter og 
kronisk syge mennesker på arbejdspladsen med henblik på at kræve, at virksomhederne 
gør det muligt for patienterne at fortsætte deres beskæftigelse under behandlingen og 
vende tilbage til arbejdsmarkedet; 

18. opfordrer nye medlemsstater til i højere grad at bruge strukturfondene til at forbedre
infrastrukturen inden for sundhedssektoren f.eks. ved at støtte gennemførelsen af Rådets 
henstilling om kræftscreening;

19. støtter det kommende slovenske EU-formandskab, som har gjort kræft til en af 
prioriteterne i 2008;

20. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og medlemsstaternes 
parlamenter.
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