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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-ġlieda kontra l-kanser fl-Unjoni Ewropea 
mkabbra

Il-Parlament Ewropew,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, 

- wara li kkunsidra l-Artikoli 163-173 tat-Trattat KE,

- wara li kkunsidra t-Tieni Programm ta' Azzjoni Komunitraja fil-Qasam tas-Saħħa 
2008-20131,

- wara li kkunsidra l-White Paper tal-Kummissjoni Flimkien għas-Saħħa: Approċċ 
Strateġiku għall-UE 2008-20132,

- wara li kkunsidra s-Seba' Programm ta' Qafas tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet 
ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)3,

- wara li kkunsidra r-Regolament dwar prodotti mediċinali għall-użu pedjatriku4, 

- wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Diċembru 2003 dwar l-
iskrining għall-kanser5,

- wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni bil-Miktub tiegħu dwar il-ħtieġa għal strateġija 
komprensiva għall-kontroll tal-kanser adottata fis-27 ta' Settembru 20076,

- wara li kkunsidra l-Mozzjoni għal Riżoluzzjoni tiegħu dwar il-kanser tas-sider fl-
Unjoni Ewropea mkabbra adottata fil-25 ta' Ottubru 20067,

- wara li kkunsidra l-pjan ta' azzjoni Komunitarju kontra l-kanser8,

- wara li kkunsidra l-Artikolu 88a tad-Direttiva 2001/83/KE, kif emendata bid-Direttiva 
2004/27/KE dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x'jaqsam ma' prodotti mediċinali 
għall-użu mill-bniedem9,

- wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill tat-2 ta' Ġunju 2004 dwar il-konklużjoni tal-
Konvenzjoni ta' Qafas tad-WHO dwar il-Kontroll tat-Tabakk1,

                                               
1 ĠU L 301, 20.11.2007
2 COM(2007) 630 finali 
3 ĠU L 412, 30.12.2006
4 Regolament (KE) Nru 1901/2006; ĠU L 378, 27.12.2006
5 ĠU L 327, 16.12.2003
6 WD 0052/2007
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006
8 ĠU L 95, 16.04.1996
9 ĠU L 136, 30.04.2004
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- wara li kkunsidra l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi, skond stimi mill-Aġenzija Internazzjonali għar-Riċerka dwar il-Kanser (IARC), 
wieħed minn kull tliet Ewropej jinstablu l-kanser matul ħajtu u wieħed minn kull erba' 
Ewropej imut b'din il-marda,

B. billi fl-2006, kien hemm madwar 2 miljuni u 300,000 każ ġdid ta' kanser u aktar minn 
miljun ruħ li mietu bil-kanser fl-UE; billi l-biċċa l-kbira mietu bil-kanser tal-pulmun, 
bil-kanser kolorettali u bil-kanser tas-sider,

C. billi l-popolazzjoni ta' l-Unjoni li qed tixjieħ hija waħda mir-raġunijiet għaż-żieda tal-
mard tal-kanser madwar l-Unjoni kollha,

D. billi fl-Istati Membri l-ġodda r-rata ta'mwiet minħabba l-kanser hija ogħla mir-rata fl-
UE bi 15-il pajjiż,

E. billi d-differenzi fil-kwalità tal-faċilitajiet għat-trattament tal-kanser, fil-programmi ta' 
skrining, fil-linji gwida ta' l-aħjar prattika msejsa fuq l-evidenza, fil-faċilitajiet għar-
radjuterapija, u fl-aċċess għal mediċini ġodda kontra l-kanser, huma fost ir-raġunijiet 
għad-differenzi kbar fir-rata ta' sopravivenza ta' ħames snin għall-biċċa l-kbira tal-
kansers madwar l-Ewropa kollha,

F. billi matul matul iż-żmien li kien fis-seħħ il-Pjan ta' Azzjoni tal-Kummissjoni Kontra 
l-Kanser (1996 - 2002) f'ħafna pajjiżi naqset ir-rata ta' mwiet għal bosta forom komuni 
ta' kanser; 

G. billi d-WHO tikkalkula li l-prevenzjoni hija possibbli għal talanqas terz mill-każijiet 
kollha ta' kanser u li l-prevenzjoni toffri l-istrateġija l-iktar effettiva f'sens ta' nfiq 
għall-futur imbiegħed għall-kontroll tal-kanser; u billi jistgħu jitfejqu terz ieħor tal-
kansers jekk jinstabu kmieni u jiġu kkurati kif xieraq,

H. billi skond id-dejta ta' l-OECD bħalissa medja ta' 3% biss tal-baġit totali għas-saħħa 
tal-pajjiżi ta' l-OECD jintnefqu fuq il-prevenzjoni meta mqabbel mas-97% li jintnefqu 
fuq il-kura tas-saħħa u t-trattament,

I. billi programm nazzjonali għall-kontroll tal-kanser li jitfassal u jiġi mmaniġġjat sew, 
inaqqas l-inċidenza tal-kanser u jtejjeb il-ħajja tal-pazjenti bil-kanser,

J. billi l-ġbir ta' dejta armonizzat mill-Istati Membri kollha ta' l-UE jkun prekundizzjoni 
biex tkun iggarantita l-komparabiltà tad-dejta dwar il-kanser, 

K. billi bħalissa fl-UE hemm inugwaljanzi fl-iskrining għall-kanser u fit-tkomplija tat-
testijiet,

L. billi l-ispeċjalità ta' l-onkoloġija medika m'hijiex rikonoxxuta fl-Istati Membri kollha 
ta' l-UE,

                                                                                                                                                  
1 ĠU L 213, 15.06.2004
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M. billi l-kumplessità tal-kanser tirrikjedi komunikazzjoni mtejba bejn il-varjetà kbira u 
n-numri kbar ta' professjonisti tal-kura tas-saħħa involuti fit-trattament tal-pazjenti bil-
kanser; u billi l-kura psikoloġika tal-pazjenti bil-kanser tista' ttejjeb il-kwalità ta' 
ħajjithom,

N. billi bħalissa l-pazjenti bil-kanser m'għandhomx aċċess indaqs għall-informazzjoni 
dwar il-mediċini,

1. Jistieden lill-Kummissjoni biex twaqqaf Forza tax-Xogħol uffiċjali ta' l-UE kontra l-
Kanser magħmula minn Membri mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament 
Ewropew li għandha tiltaqa' regolarment, biex jinġabru u jiġu skambjati l-aħjar prattiki 
għall-prevenzjoni, l-iskrining u t-trattament  u sabiex jitħeġġeġ it-titjib tal-kontroll tal-
kanser fl-Ewropa;

2. Iħeġġeġ lill-Istati Membri biex idaħħlu obbligu legali ta' reġistrazzjoni tal-kanser, biex 
ikunu jistgħu jiġu evalwati fuq il-bażi tal-popolazzjoni l-programmi għall-prevenzjoni, l-
iskrining, it-trattament u s-sopravivenza;

3. Jistieden lill-Kummissjoni biex tappoġġja, fil-qafas tat-Tieni Programm ta' Azzjoni għas-
Saħħa Pubblika, netwerks ta' reġistri nazzjonali tal-kanser sabiex twettaq studju madwar 
l-UE kollha dwar l-inugwaljanzi fl-inċidenza tal-kanser u s-sopravivenza għall-kanser;

4. Iħeġġeġ lill-gvernijiet tar-Repubblika Ċeka u ta' l-Italja li għadhom ma rratifikawx il-
Konvenzjoni ta' Qafas dwar il-Kontroll tat-Tabakk, li daħlet fis-seħħ fi Frar 2005, biex 
jirratifikawha; 

5. Jistieden lill-Kummissjoni biex tinkuraġġixxi u tappoġġja inizjattivi li jinkludu numru 
kbir ta' partijiet interessati bil-għan li jkun hemm prevenzjoni tal-kanser permezz tal-
promozzjoni ta' stil ta' ħajja tajjeb għas-saħħa, b'mod partikulari fir-rigward tal-fatturi ta' 
riskju ewlenin, bħat-tabakk, l-alkoħol, id-dieti ħżiena għas-saħħa u n-nuqqas ta' 
eżerċizzju fiżiku, filwaqt li ssir enfasi kbira fuq it-tfal u l-adolexxenti;

6. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jippromwovu kampanji ta' 
informazzjoni dwar l-iskrining għall-kanser lill-pubbliku ġenerali u lil min jipprovdi l-
kura tas-saħħa u biex jippromwovu l-iskambju ta' l-aħjar prattika dwar l-użu ta' miżuri 
preventivi, bħat-tilqima ta' l-HPV li tipproteġi lit-tfajliet mill-kanser ċervikali; 

7. Jitlob lill-Istati Membri li għadhom ma ħadux passi, biex jimplimentaw ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-Iskrinig għall-Kanser u biex iwaqqfu programmi 
ta' skrining ibbażati fuq il-popolazzjoni għall-kanser tas-sider, il-kanser ċervikali u l-
kanser kolorettali skond il-linji gwida Ewropej dwar l-iżgurar tal-kwalità;

8. Jistieden lill-Istati Membri biex jiggarantixxu l-forniment fil-pajjiżi kollha ta' timijiet ta' 
l-onkoloġija multidixxiplinari sabiex jiġi żviluppat l-aqwa pjan ta' trattament għall-
pazjenti u sabiex tittejjeb l-edukazzjoni ta' onkologi mediċi u ta' professjonisti tal-kura 
tas-saħħa biex jagħrfu l-ħtiġijiet psikoloġiċi tal-pazjenti sabiex tittejjeb il-kwalità tal-
ħajja u jitnaqqsu l-ansjetà u d-depressjoni tal-pazjenti bil-kanser;

9. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jirrikonoxxu l-ispeċjalità ta' l-
onkoloġija medika u biex jiżguraw "it-tagħlim matul il-ħajja" għal dawk l-ispeċjalisti 
skond il-linji gwida miftiehma;
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10. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jinkuraġġixxu u jippromwovu linji 
gwida dwar il-kura li ttaffi s-sintomi (palliative care);

11. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni Komunitarja jkun fiha inċentivi 
kemm għall-industrija kif ukoll għar-riċerkaturi sabiex tkun żgurata riċerka kontinwa u 
jkunu ggarantiti ġenerazzjonijiet ġodda ta' mediċini u trattamenti kontra l-kanser u għall-
kontroll tal-kanser; 

12. Jistieden lill-Kummissjoni biex permezz ta' netwerks ta' professjonisti tal-kura tas-saħħa, 
tiżgura t-tixrid ta' l-aħjar prattiki tat-trattament u l-kura sabiex ikun żgurat li ċ-ċittadini 
jkollhom aċċess għall-aqwa trattament disponibbli; 

13. Jistieden lill-Kummissjoni biex talloka fondi mill-Fondi Strutturali u mis-Seba' 
Programm ta' Qafas għar-Riċerka sabiex jinħolqu u jiġu ffinanzjati netwerks ta' riferenza 
għal kansers rari u għal kansers diffiċli biex tikkurahom, sabiex jinġabru r-riżorsi u l-
ħiliet u jittejbu d-djanjosi u t-trattament; 

14. Jistieden lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jistabbilixxu standard ta' l-UE għall-
evalwazzjoni ta' approċċi terapewtiċi ġodda u innovattivi u għall-identifikazzjoni ta' l-
aħjar prattiki cliniċi;

15. Jistenna bil-ħerqa proposta mill-Kummissjoni li tiżgura informazzjoni dwar il-prodotti 
mediċinali li tkun ta' kwalità tajba, oġġettiva, li tista' toqgħod fuqha u li ma sservix ta' 
riklam; 

16. Jistieden lill-Kummissjoni biex tirrevedi d-Direttiva dwar l-Istudji Kliniċi sabiex 
tinkuraġġixxi aktar riċerka akkademika dwar il-kanser;

17. Jistieden lill-Kummissjoni biex tfassal karta għall-ħarsien fuq il-post tax-xogħol tal-
pazjenti bil-kanser u tan-nies morda b'mod kroniku, bil-għan li l-kumpaniji jkollhom 
jippermettu li l-pazjenti jibqgħu jaħdmu matul it-trattament tagħhom u jirritornaw għas-
suq tax-xogħol; 

18. Jinkuraġġixxi lill-Istati Membri ġodda biex jużaw il-Fondi Strutturali iżjed għat-titjib ta' 
l-infrastruttura għall-kura tas-saħħa, pereżempju bl-appoġġ ta' l-implimentazzjoni tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-Iskrining għall-Kanser;

19. Jappoġġja l-Presidenza Slovena ta' l-UE li dalwaqt se tieħu l-kariga, li għażlet il-kanser 
bħala waħda mill-prijoritajiet tagħha fl-2008;

20. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-
Kummissjoni u lill-parlamenti ta' l-Istati Membri.
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