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B6-0000/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την καταπολέμηση του καρκίνου στη
διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 163 - 173 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη το Δεύτερο Πρόγραμμα Κοινοτικής Δράσης στον Τομέα της Υγείας 
2008-20131,

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής " Μαζί για την Υγεία: Μία Στρατηγική 
Προσέγγιση για την ΕΕ" 2008-20132,

– έχοντας υπόψη το έβδομο πρόγραμμα - πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης (2007-2013)3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό σχετικά με τα ιατροφαρμακευτικά προϊόντα για 
παιδιατρική χρήση4,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 2 Δεκεμβρίου 2003 σχετικά με τον 
προληπτικό έλεγχο του καρκίνου 5,

– έχοντας υπόψη τη Γραπτή Δήλωση σχετικά με την ανάγκη για μία περιεκτική στρατηγική 
με σκοπό τον έλεγχο του καρκίνου που εγκρίθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 20076,

– έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματός του για τον καρκίνο του στήθους στη 
διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση που εγκρίθηκε στις 25 Οκτωβρίου 7,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Κοινότητας κατά του καρκίνου8,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 88α της οδηγίας  2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία  2004/27/ΕΚ  για τον κοινοτικό κώδικα σχετικά με τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση9,

– έχοντας υπόψη την οδηγία του Συμβουλίου της 2 Ιουνίου 2004 σχετικά με την σύναψη 

                                               
1 ΕΕ L 301 της 20.11.2007.
2 COM (2007)630.
3 ΕΕ L 412 της 30.12.2006.
4 Κανονισμός  (CE) n° 1901/2006, ΕΕ L 378 της 27.12.2006.
5 ΕΕ L 327 της 16.12.2003.
6 Γραπτή Δήλωση 0052/2007
7 TA(2006)0449 της 25.10.2006
8 ΕΕ L 95 της 16.04.1996.
9 ΕΕ L 136 της 30.04.2004.
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της Σύμβασης-Πλαισίου του ΠΟΥ για τον  έλεγχο του καπνού 1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 108, παράγραφος 5 του κανονισμού του,

Α. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για τον Καρκίνο 
(ΙΑRC), ένας στους τρεις Ευρωπαίους προσβάλλεται με καρκίνο κατά τη διάρκεια της 
ζωής του και ένας στους τέσσερις πεθαίνει από την ασθένεια,

Β. εκτιμώντας ότι το 2006 υπήρξαν σχεδόν 2,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου και 
πάνω από ένα εκατομμύρια θάνατοι σημειώθηκαν στην ΕΕ εξαιτίας της ασθένειας· 
εκτιμώντας ότι οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονταν σε καρκίνο των πνευμόνων, του 
παχέως εντέρου και του στήθους,

Γ. εκτιμώντας ότι η γήρανση του πληθυσμού της Ένωσης αποτελεί μία από τις αιτίες για την 
αύξηση της εμφάνισης του καρκίνου σε ολόκληρη την Ένωση, 

Δ. εκτιμώντας ότι τα ποσοστά θανάτων για άτομα που πεθαίνουν από καρκίνο στα νέα 
κράτη μέλη είναι υψηλότερα από την ΕΕ-15,

Ε. εκτιμώντας ότι οι διαφορές σε ότι αφορά την ποιότητα των διευκολύνσεων για την 
θεραπεία του καρκίνου, τα προληπτικά πρόγραμμα ελέγχου, τις κατευθυντήριες γραμμές 
για τις καλύτερες πρακτικές με βάση υφιστάμενα αποδεικτικά στοιχεία, τις διευκολύνσεις 
στον τομέα της ραδιοθεραπείας και την πρόσβαση σε νέα αντικαρκινικά φάρμακα, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των λόγων για τις μεγάλες διαφορές ως προς το ποσοστό της 
πενταετούς επιβίωσης για τους περισσότερους καρκίνους σε όλη την Ευρώπη,

ΣΤ.εκτιμώντας ότι κατά τη διάρκεια του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής κατά του Καρκίνου 
(1996-2002) σημειώθηκαν ευνοϊκές τάσεις στα ποσοστά θνησιμότητας για ορισμένες 
κοινές μορφές καρκίνου σε  πολλές χώρες, 

Ζ. εκτιμώντας ότι ο ΔΟΥ εκτιμά ότι τουλάχιστον το 1/3 όλων των περιπτώσεων καρκίνου 
είναι δυνατόν να προληφθεί και ότι η πρόληψη προσφέρει την πλέον αποδοτική από 
άποψη κόστους μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον έλεγχο του καρκίνου και ότι άλλο 
1/3 των περιπτώσεων καρκίνου θα μπορούσε να θεραπευθεί εάν ανιχνευόταν εγκαίρως,

H. εκτιμώντας ότι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ επί του παρόντος μόνον ένας μέσος όρος 
ύψους 3% του συνολικού προϋπολογισμού των χωρών του ΟΟΣΑ για τον τομέα της 
υγείας δαπανάται για πρόληψη του καρκίνου, σε σύγκριση με το 97% που δαπανάται για 
υγειονομική περίθαλψη και θεραπεία,

Θ. εκτιμώντας ότι ένα τόσο σε σύλληψη όσο και σε διαχείριση αποτελεσματικό εθνικό 
πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου μειώνει την εμφάνισή του και βελτιώνει τη ζωή των 
καρκινοπαθών,

Ι. εκτιμώντας ότι η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων εκ μέρους όλων των κρατών μελών 
της ΕΕ θα αποτελούσε προϋπόθεση για να διασφαλισθεί η συγκρισιμότητα των 
δεδομένων για τον καρκίνο,

                                               
1 ΕΕ L 213 της 15.06.2004.
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ΙΑ. εκτιμώντας ότι επί του παρόντος υπάρχουν ανισότητες όσον αφορά την πρόληψη του 
καρκίνου και τη συνέχεια που δίνεται εντός της ΕΕ,

ΙΒ. εκτιμώντας ότι η ειδίκευση του ιατρικού ογκολόγου δεν αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ, 

ΙΓ. εκτιμώντας ότι η πολυπλοκότητα του καρκίνου απαιτεί την ύπαρξη βελτιωμένης 
επικοινωνίας μεταξύ ενός ευρέως φάσματος επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, και ειδικότερα εκείνα που εμπλέκονται στη θεραπεία καρκινοπαθών· 
εκτιμώντας, ακόμη ότι, η ψυχολογική φροντίδα καρκινοπαθών μπορεί να βελτιώσει την 
ποιότητα της ζωής τους, 

ΙΔ. εκτιμώντας ότι, επί του παρόντος, οι καρκινοπαθείς έχουν άνιση πρόσβαση στην 
ενημέρωση για τα σχετικά φάρμακα,

1. καλεί την Επιτροπή να συστήσει μία σε επίπεδο ΕΕ θεσμοθετημένη ειδική επιχειρησιακή 
ομάδα για την καταπολέμηση του καρκίνου, η οποία θα αποτελείται από μέλη της 
Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα συνέρχεται σε 
τακτικά διαστήματα, με σκοπό τη συλλογή και την ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών 
για την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο και τη θεραπεία και για να αποτελέσει 
την ηγετική ομάδα που θα συμβάλλει στη βελτίωση του ελέγχου του καρκίνου στην 
Ευρώπη·

2. προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μία δια του νόμου θεσπισμένη καταγραφή των 
περιπτώσεων καρκίνου για να διασφαλισθούν οι δυνατότητες αξιολόγησης, με βάση τον 
πληθυσμό, προγραμμάτων πρόληψης, προσυμπτωματικού ελέγχου, θεραπείας και  
επιβίωσης·

3. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Δευτέρου Προγράμματος Δράσης για τη Δημόσια 
Υγεία, να υποστηρίξει δίκτυα εθνικών μητρώων καρκίνου προκειμένου να διενεργήσει 
κοινοτικού επιπέδου μελέτη για τις ανισότητες ως προς την εμφάνιση του καρκίνου και 
για το θέμα της επιβίωσης·

4. προτρέπει τις κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ιταλίας να κυρώσουν τη 
Σύμβαση-Πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο 
του 2005.

5. καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει πρωτοβουλίες που θα 
περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων με στόχο την πρόληψη του καρκίνου μέσω 
της προώθησης υγιεινών τρόπων διαβίωσης, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους επικίνδυνους 
παράγοντες μείζονος σημασίας, δηλαδή τον καπνό, το αλκοόλ, τη μη υγιεινή διατροφή 
και την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, καθώς και να τεθεί ιδιαίτερη έμφαση στα
παιδιά και στους εφήβους·

6. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για 
τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, με στόχο τόσο το γενικό κοινό όσο και όλους 
τους φορείς στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, και να ανταλλάξουν τις καλύτερες 
πρακτικές σχετικά με τη χρήση προληπτικών μέτρων, όπως ο εμβολιασμός ΗPV, που 
προστατεύει νέες γυναίκες από τον καρκίνο της μήτρας·
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7. ζητεί από κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει έως τώρα, να εφαρμόσουν τη σύσταση του 
Συμβουλίου για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου και να καταρτίσουν προγράμματα 
προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του στήθους, της μήτρας και του εντέρου, 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την διασφάλιση της ποιότητας·

8. καλεί τα κράτη μέλη να προβούν στη σύσταση πολυκλαδικών ομάδων ογκολογίας σε 
εθνικό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη των καλύτερων σχεδίων θεραπείας για ασθενείς, 
καθώς και τη βελτίωση της εκπαίδευσης ογκολόγων και επαγγελματιών στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, αναγνωρίζοντας τις ψυχολογικές ανάγκες των ασθενών 
προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής τους και να μειωθεί η αγωνία και η 
κατάθλιψη των καρκινοπαθών·

9. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την  ειδικότητα του 
ογκολόγου και να διασφαλίσουν "δια βίου μάθηση" για τους εν λόγω ειδικούς ιατρούς 
σύμφωνα με συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές·

10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν και να προωθήσουν 
κατευθυντήριες γραμμές για την παρηγορητική αγωγή·

11. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κοινοτική νομοθεσία θα περιέχει πρωτοβουλίες 
για τη φαρμακευτική βιομηχανία και τους ερευνητές προκειμένου να εξασφαλισθεί τόσο 
η αδιάλειπτη έρευνα όσο και η παραγωγή νέων γενεών φαρμάκων και θεραπειών για την 
καταπολέμηση και τον έλεγχο του καρκίνου·

12. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, μέσω δικτύων επαγγελματιών στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών στους τομείς της 
θεραπείας και της φροντίδας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι πολίτες θα έχουν 
πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή θεραπεία·

13. καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει κεφάλαια από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το έβδομο 
ερευνητικό πρόγραμμα -πλαίσιο για τη δημιουργία και τη χρηματοδότηση δικτύων 
αναφοράς για σπάνιους καρκίνους και καρκίνους που είναι δύσκολο να θεραπευθούν, με 
στόχο τη συγκέντρωση πόρων και εμπειρογνωμοσύνης για τη βελτίωση της διάγνωσης 
και της θεραπείας·

14. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν κοινοτικό πρότυπο για την εκτίμηση 
νέων καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων και την εξακρίβωση των καλύτερων 
κλινικών πρακτικών·

15. προσβλέπει σε πρόταση της Επιτροπής με την οποία θα διασφαλίζεται ποιοτική, 
αντικειμενική, αξιόπιστη και μη διαφημιστική ενημέρωση για ιατροφαρμακευτικά 
προϊόντα·

16. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία για τις κλινικές δοκιμές, με σκοπό να 
ενθαρρυνθεί περισσότερη η ακαδημαϊκή έρευνα για τον καρκίνο·

17. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει χάρτη για την προστασία καρκινοπαθών και χρονίως 
πασχόντων ατόμων στον τόπο εργασίας, με στόχο να απαιτηθεί από τις εταιρείες να 
δίνουν τη δυνατότητα σε ασθενείς να συνεχίσουν την απασχόλησή τους κατά τη διάρκεια 
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της θεραπείας τους και να επιστρέφουν στην αγορά εργασίας·

18. ενθαρρύνει τα νέα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν περισσότερο τα διαρθρωτικά ταμεία για 
τη βελτίωση της υποδομής της υγειονομικής περίθαλψης, όπως π.χ. η υποστήριξη της 
εφαρμογής της σύστασης του Συμβουλίου για τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου·

19. υποστηρίζει την επικείμενη προεδρία της ΕΕ από τη Σλοβενία, η οποία κατέστησε την 
καταπολέμηση του καρκίνου μία από τις προτεραιότητές της για το 2008·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στα 
κοινοβούλια των κρατών μελών.
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