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B6-0000/2007

Euroopan parlamentin päätöslauselma syövän torjunnasta laajentuneessa Euroopan 
unionissa

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan,

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 163–173 artiklan,

– ottaa huomioon toisen terveysalan yhteisön toimintaohjelman (2008–2013)1,

– ottaa huomioon komission valkoisen kirjan Yhdessä terveyden hyväksi: EU:n strateginen 
toimintamalli vuosiksi 2008–20132,

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön seitsemännen tutkimuksen, teknologian kehittämisen 
ja demonstroinnin puiteohjelman (2007–2013)3,

– ottaa huomioon lastenlääkkeistä annetun asetuksen4,

– ottaa huomioon 2. joulukuuta 2003 annetun neuvoston suosituksen syöpäseulonnasta5,

– ottaa huomioon 27. syyskuuta 2007 hyväksytyn kirjallisen kannanoton kattavan 
syöväntorjuntastrategian tarpeellisuuteen6,

– ottaa huomioon 25. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman rintasyövästä 
laajentuneessa Euroopan unionissa7,

– ottaa huomioon yhteisön syövän torjunnan toimintaohjelman8,

– ottaa huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun 
direktiivin 2001/83/EY, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 2004/27/EY9,
88 a artiklan,

– ottaa huomioon 2. kesäkuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen Maailman terveysjärjestön 
(WHO) tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen tekemisestä10,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan,
                                               
1 EUVL L 301, 20.11.2007.
2 KOM(2007)0630.
3 EUVL L 412, 30.12.2006.
4 Asetus (EY) N:o 1901/2006, EUVL L 378, 27.12.2006.
5 EUVL L 327, 16.12.2003.
6 Kirjallinen kannanotto 52/2007.
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006.
8 EYVL L 95, 16.4.1996.
9 EUVL L 136, 30.4.2004.
10 EUVL L 213, 15.6.2004.
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A. ottaa huomioon, että Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen (IARC) arvioiden mukaan 
joka kolmas eurooppalainen sairastuu syöpään elinaikanaan ja joka neljäs eurooppalainen 
kuolee syöpään,

B. ottaa huomioon, että vuonna 2006 EU:ssa todettiin noin 2,3 miljoonaa uutta syöpätapausta 
ja yli miljoona ihmistä menehtyi syöpään, ottaa huomioon, että valtaosan syöpäkuolemista 
aiheutti keuhkosyöpä, paksunsuolen ja peräsuolen syöpä sekä rintasyöpä,

C. ottaa huomioon, että Euroopan unionin väestön ikääntymisen myötä syöpätapausten 
määrä kasvaa koko unionissa,

D. ottaa huomioon, että syöpään kuolevien määrä on suurempi uusissa jäsenvaltioissa kuin se 
oli viidentoista jäsenvaltion EU:ssa,

E. ottaa huomioon, että suuret erot eloonjäämisessä ensimmäisen viiden vuoden aikana 
useimmissa syöpäsairaustyypeissä Euroopassa johtuvat muun muassa 
syövänhoitolaitteiden laadun, seulontaohjelmien, näyttöön perustuvien parhaiden 
käytäntöjen, sädehoitolaitteiden ja uusien syöpälääkkeiden saantimahdollisuuksien eroista 
eri Euroopan maissa,

F. toteaa, että komission syövän torjunnan toimintaohjelmalla (1996–2002) saatiin aikaan 
myönteistä kehitystä siten, että kuolemantapausten lukumäärä useimpien syöpätyyppien 
kohdalla väheni useissa maissa,

G. ottaa huomioon, että WHO:n arvion mukaan vähintään yksi kolmasosa kaikista 
syöpätapauksista on ennaltaehkäistävissä ja että ennaltaehkäisy on kustannustehokkain 
pitkän aikavälin strategia syövän hallitsemiseksi; katsoo, että yksi kolmasosa 
syöpätapauksista voitaisiin parantaa, jos syöpä havaittaisiin ajoissa ja se hoidettaisiin 
asianmukaisesti,

H. ottaa huomioon, että OECD:n tilastojen mukaan OECD-maiden terveydenhoitoa 
koskevasta kokonaistalousarviosta käytetään nykyään ainoastaan kolme prosenttia 
ennaltaehkäisyyn ja 97 prosenttia terveydenhoitoon,

I. toteaa, että hyvin suunnitellun ja hyvin hallinnoidun kansallisen syöväntorjuntaohjelman 
avulla syöpätapausten määrä alenee ja syöpäpotilaiden elämänlaatu paranee,

J. pitää kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhdenmukaista tietojenkeruuta edellytyksenä syöpää 
koskevien tietojen vertailtavuuden varmistamiselle,

K. toteaa, että nykyään on eroja syövän seulonnassa ja syöpätapausten seurannassa EU:ssa,

L. ottaa huomioon, että lääketieteellistä onkologian erikoisalaa ei tunnusteta kaikissa EU:n 
jäsenvaltioissa,

M. katsoo, että syöpäsairauksien monimutkaisuuden vuoksi on tarpeen parantaa 
syöpäpotilaiden hoidossa toimivien terveydenhoidon eri alojen ja asiantuntijoiden välistä 
tiedonvälitystä; katsoo, että psykososiaalisella hoidolla voidaan parantaa syöpäpotilaiden 
elämänlaatua,
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N. toteaa, että syöpäpotilailla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia saada tietoa asianomaisista 
lääkkeistä,

1. kehottaa komissiota perustamaan institutionaalisen EU:n syöpätyöryhmän, joka koostuisi 
komission, neuvoston ja Euroopan parlamentin edustajista ja joka kokoontuisi 
säännöllisesti, keräisi ja vaihtaisi tietoa syövän ennaltaehkäisyä, seulontaa ja hoitoa 
koskevista ja johtaisi syövän torjunnan parantamista Euroopassa;

2. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön lakisääteisen syövän rekisteröinnin sen 
varmistamiseksi, että on mahdollista tehdä väestöpohjaisia arvioita ennaltaehkäisevää 
hoitoa, seulontaa, hoitoa ja eloonjäämistä koskevista ohjelmista;

3. kehottaa komissio tukemaan toisen terveysalan toimintaohjelman puitteissa kansallisten 
syöpärekistereiden verkostoja toteuttaakseen EU:n laajuisen tutkimuksen eroista syövän 
esiintymisessä ja syöpäpotilaiden eloonjäämisessä;

4. kehottaa Tšekin tasavallan ja Italian hallituksia, jotka eivät vielä ole ratifioineet 
helmikuussa 2005 voimaan tullutta tupakoinnin torjuntaa koskevaa puitesopimusta, 
ratifioimaan sen; 

5. kehottaa komissiota rohkaisemaan ja tukemaan aloitteita, joihin osallistuu useita 
sidosryhmiä ja joilla pyritään ehkäisemään syöpää terveellisten elämäntapojen 
edistämisen avulla erityisesti kun on kyse suurista riskitekijöistä, kuten tupakasta, 
alkoholista, epäterveellisistä ruokatottumuksista ja liikunnan puutteesta, ja panostamaan 
erityisesti lapsia ja nuoria koskeviin tämänsuuntaisiin aloitteisiin;

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kansalaisille ja kaikille 
terveydenhoitoalan toimijoille suunnattuja syövänseulontaa koskevia tiedotuskampanjoita 
sekä tiedonvaihtoa ennaltaehkäisevien toimien käyttöä koskevista parhaista käytänteistä, 
esimerkiksi HPV-rokotteen käytöstä nuorten naisten suojelemiseksi 
kohdunkaulansyövältä; 

7. kehottaa jäsenvaltioita, jotka eivät ole vielä panneet täytäntöön neuvoston suositusta 
syöpäseulonnasta, panemaan sen täytäntöön ja perustamaan väestöpohjaiset rintasyövän, 
kohdunkaulansyövän sekä paksunsuolen ja peräsuolen syövän seulontaohjelmat seulonnan 
laatutakeita koskevien eurooppalaisten suuntaviivojen mukaisesti;

8. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan valtakunnallisten monitieteellisten onkologiaan 
perehtyneiden asiantuntijaryhmien olemassaolon, jotta on mahdollista kehittää paras 
mahdollinen hoitosuunnitelma potilaille ja parantaa syövänhoitoon erikoistuneiden 
lääkäreiden ja terveydenhoitohenkilökunnan koulutusta ja valmiuksia potilaiden 
psykososiaalisten tarpeiden tunnistamisessa, jotta voidaan parantaa syöpäpotilaiden 
elämänlaatua ja lievittää heidän ahdistustaan ja masennustaan;

9. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tunnustamaan syöpäopin lääketieteelliseksi 
erikoisalaksi ja varmistamaan elinikäisen oppimisen mahdollisuudet alan 
erikoisasiantuntijoille sovittujen suuntaviivojen mukaisesti;
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10. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään kipuhoitoa koskevia 
suuntaviivoja;

11. kehottaa komissiota varmistamaan, että yhteisön lainsäädäntöön sisältyy kannustimia sekä 
alan teollisuudelle että tutkijoille, jotta varmistetaan alan tutkimuksen jatkuvuus ja syövän 
torjuntaa koskevat uusien sukupolvien lääkkeet ja uudet hoidot; 

12. kehottaa komissiota varmistamaan terveydenhoitoalan asiantuntijoiden verkostojen avulla 
syövän hoitoa koskevien parhaiden käytänteiden levittäminen, jotta kansalaisille taataan 
parhaan käytettävissä olevan hoidon saanti; 

13. kehottaa komissiota käyttämään rakennerahastojen ja seitsemännen tutkimuksen 
puiteohjelman varoja harvinaisia syöpäsairauksia ja vaikeasti hoidettavia syöpiä 
koskevien vertailuverkostojen luomista ja rahoittamista varten, jotta voidaan koota yhteen 
resursseja ja asiantuntemusta sekä helpottaa diagnoosien tekoa ja parantaa 
hoitomahdollisuuksia; 

14. kehottaa neuvostoa ja komissiota luomaan uusien innovatiivisten hoitomuotojen arviointia 
ja parhaiden kliinisten käytäntöjen tunnistamista koskevat EU:n laajuiset standardit;

15. odottaa komission ehdotusta lääkkeiden hyvän laadun varmistamisesta sekä lääkkeitä 
koskevien tietojen puolueettomuuden, luotettavuuden ja niiden ei-kaupallisen luonteen 
varmistamisesta; 

16. kehottaa komissiota tarkistamaan kliinisiä tutkimuksia koskevaa direktiiviä tieteellisen 
syöpätutkimuksen edistämiseksi;

17. kehottaa komissiota laatimaan syöpäpotilaiden ja kroonisesti sairaiden ihmisten suojelua 
työpaikoilla koskevan peruskirjan, jonka mukaan yritysten on annettava syöpäpotilaille 
mahdollisuus jatkaa työssään hoidon aikana ja palata työmarkkinoille; 

18. rohkaisee uusia jäsenvaltioita hyödyntämään paremmin rakennerahastoja terveydenhoidon 
perusrakenteiden parantamiseen, esimerkiksi syöpäseulonnasta annetun neuvoston 
suosituksen täytäntöönpanon tukemiseen;

19. tukee tulevaa EU:n puheenjohtajavaltiota Sloveniaa, joka on asettanut syövän torjunnan 
yhdeksi ensisijaiseksi tavoitteekseen vuonna 2008;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä 
jäsenvaltioiden parlamenteille.
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