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B6-0000/2007

az Európai Parlament állásfoglalása a rák elleni küzdelemről a kibővített Európai 
Unióban

Az Európai Parlament,

- tekintettel a Szerződés 152. cikkére,

- tekintettel a Szerződés 163–173. cikkére,

- tekintettel az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési programra (2008–
2013),1

- tekintettel a Bizottság Együtt az egészségért: Stratégiai megközelítés az EU számára 2008-
20132 című fehér könyvére,

- tekintettel az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs 
tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjára (2007–2013)3,

- tekintettel a gyermekgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről szóló 
rendeletre4,

- tekintettel az Európai Tanács rákszűrésről szóló 2003. december 2-i ajánlására5,

- tekintettel a rák megfékezésére irányuló átfogó stratégia szükségességéről szóló, 2007. 
szeptember 27-én elfogadott írásbeli nyilatkozatára6,

- tekintettel a 2006. október 25-én elfogadott állásfoglalásra irányuló indítványára a 
mellrákról a kibővített Európai Unióban7,

- tekintettel a rák elleni közösségi cselekvési tervre8,

- tekintettel az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, a 
2004/27/EK irányelvvel módosított 2001/83/EK irányelvre9,

- tekintettel a WHO Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményének elfogadásáról szóló 2004. 
június 2-i tanácsi határozatra1,

                                               
1 HL L 301., 2007.11.20..
2 COM(2007) 630 végleges
3 HL L 412., 2006.12.30..
4 1901/2006/EK rendelet, HL L 378., 2006.12.27.
5 HL L 327., 2003.12.16.
6 WD-0052/2007
7 TA(2006) 0449, 2006.10.25.
8 HL L 95., 1996.04.16.
9 HL L 136., 2004.04.30.
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- tekintettel eljárási szabályzata 108. cikkének (5) bekezdésére,

A. mivel a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) becslése szerint élete során minden 
három európai közül egynél diagnosztizálják a rákot, és minden négy európaiból egy 
rákban hal meg,

B. mivel 2006-ban az EU-ban megközelítőleg 2,3 millió új rákos megbetegedést találtak, és 
több mint 1 millióan haltak meg rákban; mivel a legtöbben tüdő-, bél- és emlőrákban 
hunytak el,

C. mivel a rákos megbetegedésekből következően az Unióra nehezedő egyre növekvő teher 
részben az Unió öregedő népességével magyarázható,

D. mivel a rákban elhunytak aránya magasabb az új tagállamokban, mint az EU-15-ökben,

E. mivel Európában a legtöbb rákos megbetegedést követő ötéves túlélési arány tekintetében 
tapasztalható eltéréseket részben azok a jelentős különbségek okozzák, amelyek a rák 
kezelésére alkalmas eszközök minőségében, a rákszűrésben, a bizonyítottan legjobb 
gyakorlatokra alapozott iránymutatásokban, a sugárterápiás berendezésekben, valamint az 
új rákellenes gyógyszerekhez való hozzáférés tekintetében állnak fenn,

F. mivel a Bizottság rák elleni cselekvési tervében (1996–2002) megjelölt időszak során sok 
országban a rákhalandóságot tekintve kedvező tendenciák alakultak ki a rák gyakori 
típusai okozta elhalálozás terén,

G. mivel a WHO becslései szerint az össze rákos megbetegedés egyharmada megelőzhető 
lenne, és hosszú távon a megelőzés a rák visszaszorításának legköltséghatékonyabb 
stratégiája, továbbá mivel a rákos megbetegedések másik harmada gyógyítható lenne, ha 
időben diagnosztizálnák és megfelelő módon kezelnék,

H. mivel az OECD adatai szerint az OECD-országok egyészségügyre fordított teljes 
költségvetésüknek átlagosan mindössze 3%-át költik megelőzésre, szemben az 
egészségügyi ápolásra és kezelésre költött 97%-kal,

I. mivel a rák visszaszorítását célul kitűző megfelelően megtervezett, megfelelően irányított 
nemzeti program csökkenti a rákos megbetegedések számát és javítja a rákbetegek 
életminőségét,

J. mivel az uniós tagállamok által végzett harmonizált adatgyűjtés nélkül nem biztosítható a 
rákra vonatkozó adatok összehasonlíthatósága,

K. mivel az EU-n belül a rákszűrés és a nyomon követés területén jelenleg egyenlőtlenségek 
tapasztalhatók,

L. mivel nem minden uniós tagállamban ismerik el az onkológiai szakterületet,

M. mivel a rákos megbetegedések összetettsége szükségessé teszi a rákbetegek kezelésében 
részt vevő nagy számú egészségügyi szakember egymás közötti kiterjedt és jobb 

                                                                                                                                                  
1 HL L 213., 2004.06.15.
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kommunikációját, továbbá mivel a rákos betegek pszichoszociális ápolása javíthatja 
életminőségüket,

N. mivel a rákbetegek jelenleg eltérő mértékben férnek hozzá a gyógyszerekkel kapcsolatos
információkhoz,

1. felszólítja a Bizottságot, hogy hozzon létre egy intézményesített uniós rák elleni 
munkacsoportot, amely a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament tagjaiból áll, 
rendszeresen ülésezik, és amelynek feladata a megelőzés, szűrés és kezelés legjobb 
gyakorlatainak gyűjtése és cseréje, valamint az irányítás biztosítása a rák hatékonyabb 
visszaszorítása érdekében Európában; 

2. szorgalmazza, hogy a tagállamok vezessék be a rákos megbetegedések jogszabály által 
előírt nyilvántartását annak érdekében, hogy biztosítható legyen a megelőzést, a szűrést, a 
kezelést és a túlélést elősegítő programok populáció szerinti értékelése;

3. felszólítja a Bizottságot, hogy az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési 
program keretében támogassa a rákos megbetegedések nemzeti nyilvántartását annak 
érdekében, hogy az egész EU-ban vizsgálni lehessen a rákos megbetegedések számát és a 
túlélési arányt;

4. szorgalmazza, hogy a Cseh Köztársaság és Olaszország, amelyek még nem ratifikálták a 
2005 februárja óta hatályos Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményt, ratifikálják azt;

5. felszólítja a Bizottságot, hogy bátorítsa és támogassa az olyan kezdeményezéseket, 
amelyek az érdekeltek széles körét magukba foglalják, annak érdekében, hogy az 
egészséges életmód hirdetésével megelőzzék a rákos megbetegedéseket, különösen ami a 
legfőbb rizikófaktorokat, a dohányzást, az alkoholt, az egészségtelen táplálkozást és a 
mozgás hiányát illeti, nagy hangsúlyt fektetve a gyermekekre és a serdülőkre;

6. szorgalmazza, hogy a Bizottság és a tagállamok támogassák a széles nyilvánosságnak és 
az egészségügyi szolgáltatóknak szóló, a rákszűrésre vonatkozó információs 
kampányokat, továbbá a megelőző intézkedések – például a fiatal nőknek adható, 
méhnyakrákot megelőző HPV oltás – bevezetésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok 
cseréjét;

7. kéri azokat a tagállamokat, amelyek még nem tették meg, hajtsák végre a rákszűrésről 
szóló tanácsi ajánlásokat és populáció szerinti szűrőprogramokat indítsanak az emlő-, a 
méhnyak- és a bélrák megelőzésére az európai minőségbiztosítási iránymutatásoknak 
megfelelően;

8. felszólítja a tagállamokat, hogy nemzeti szinten hozzanak létre multidiszciplináris 
onkológiai csoportokat, amelyek  a betegek számára kidolgozzák a legjobb kezeléseket, 
továbbá javítsák az onkológusok és az egészségügyi szakemberek a betegek 
pszichoszociális szükségleteinek felismerését elősegítő képzését annak érdekében, hogy 
javuljon a rákos betegek életminősége, és csökkenjen szorongásuk és depressziójuk;

9. szorgalmazza, hogy a Bizottság és a tagállamok ismerjék el az onkológiai szakterületet és 
közös megegyezéssel kialakított iránymutatások alapján biztosítsák a fenti szakemberek 
élethosszig tartó képzését;

10. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy bátorítsák és támogassák a 
csillapítószeres kelezésről szóló iránymutatásokat;
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11. felszólítja a Bizottságot, biztosítsa, hogy a közösségi jogalkotás mind az ipar, mind a 
kutatók számára tartalmazzon ösztönzőket annak érdekében, hogy biztosítható legyen a 
folyamatos kutatás, valamint a rák leküzdését és megfékezését biztosító gyógyszerek új 
generációinak és új kezeléseknek a megjelenése; 

12. felszólítja a Bizottságot, hogy egészségügyi szakemberekből álló hálózatokon keresztül 
biztosítsa a kezelésekre és a gondozásra vonatkozó legjobb gyakorlatok elterjesztését 
annak érdekében, hogy az állampolgárok hozzájuthassanak a legjobb rendelkezésre álló 
kezeléshez;

13. felszólítja a Bizottságot, hogy a strukturális alapokból, valamint a hetedik kutatási 
keretprogramból vegyen igénybe forrásokat és hozzon létre és támogasson a ritkán 
előforduló, illetve nehezen kezelhető rákos megbetegedésekkel foglalkozó 
referenciahálózatokat az erőforrások és a szakértelem összegyűjtése, illetve a diagnózis és 
a kezelés javítása érdekében; 

14. felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy hozzanak létre egy uniós szabványt az új 
innovatív terápiás megközelítések értékelésére, valamint a legjobb klinikai gyakorlatok 
beazonosítására;

15. várakozással tekint a bizottsági javaslatra ,  amely biztosítani fogja a 
gyógyszerkészítményekre vonatkozó magas minőségű, pártatlan, megbízható és reklám 
célokat nem szolgáló információt;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a klinikai vizsgálatokról szóló irányelvet, 
hogy nagyobb ösztönzést kapjon a rákkal kapcsolatban végzett tudományos kutatás;

17. felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy chartát a rákbetegek és más krónikus 
betegségben szenvedők munkahelyi védelméről, amelyben köteleznék a vállalatokat, hogy 
a kezelés alatt álló betegek számára tegyék lehetővé munkájuk folytatását és a 
munkaerőpiacra való visszatérésüket;

18. bátorítja az új tagállamokat, hogy jobban használják fel a strukturális alapokat 
egészségügyi infrastruktúrájuk fejlesztéséhez, például a rákszűrésről szóló tanácsi 
ajánlások végrehajtásának támogatásához;

19. támogatja a soron következő szlovén uniós elnökséget, amely 2008-ban a rák problémáját 
egyik prioritásaként fogja tekinteni;

20. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, valamint a 
tagállamok parlamentjeinek.
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