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Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania nowotworów w rozszerzonej 
Unii Europejskiej

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 152 traktatu, 

– uwzględniając art. 163 do 173 traktatu,

– uwzględniając drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-
20131,

– uwzględniając białą księgę Komisji pt. „Razem na rzecz zdrowia: Strategiczne podejście 
dla UE na lata 2008-2013”2,

– uwzględniając siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, 
rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)3,

– uwzględniając rozporządzenie w sprawie produktów leczniczych stosowanych 
w pediatrii4, 

– uwzględniając zalecenie Rady z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych 
pod kątem nowotworów5,

– uwzględniając oświadczenie pisemne w sprawie potrzeby szeroko zakrojonej strategii 
kontroli zachorowań na nowotwory, przyjęte 27 września 2007 r.6,

– uwzględniając projekt rezolucji w sprawie raka piersi w rozszerzonej Unii Europejskiej, 
przyjęty 25 października 2006 r.7,

– uwzględniając wspólnotowy plan zwalczania nowotworów8,

– uwzględniając art. 88a dyrektywy 2001/83/WE zmienionej dyrektywą 2004/27/WE 
w sprawie wspólnotowego kodeksu dotyczącego produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi9,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zawarcia ramowej 
konwencji antytytoniowej Światowej Organizacji Zdrowia1,

                                               
1 Dz.U. L 301 z 20.11.2007.
2 COM(2007)0630 wersja ostateczna 
3 Dz.U. L 412 z 30.12.2006.
4 Rozporządzenie (WE) nr 1901/2006; Dz. U. L 378 z 27.12.2006.
5 Dz.U. L 327 z 16.12.2003.
6 WD 0052/2007
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006
8 Dz.U. L 95 z 16.4.1996.
9 Dz.U. L 136 z 30.4.2004.
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– uwzględniając art. 108 ust. 5 regulaminu,

A. mając na uwadze, że – jak szacuje Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC) 
– w ciągu całego życia u co trzeciego Europejczyka diagnozuje się chorobę 
nowotworową, a co czwarty Europejczyk na nią umiera,

B. mając na uwadze, że w 2006 r. w UE odnotowano prawie 2,3 miliona nowych 
przypadków nowotworów i ponad milion spowodowanych nimi zgonów; mając na 
uwadze, że najwięcej zgonów spowodował rak płuc, jelita grubego i piersi,

C. mając na uwadze, że starzenie się mieszkańców Unii to jedna z przyczyn wzrostu 
obciążenia nowotworami w całej Unii,

D. mając na uwadze, że w nowych państwach członkowskich umieralność wśród osób 
chorych na nowotwory jest wyższa niż w UE-15,

E. mając na uwadze, że do przyczyn poważnych różnic w wysokości wskaźnika pięcioletniej 
przeżywalności w przypadku większości nowotworów w całej Europie należą różnice 
dotyczące jakości zaplecza przeznaczonego do leczenia nowotworów, programów badań 
przesiewowych, opartych na dowodach naukowych przewodników najlepszych 
praktycznych wzorców, sprzętu do radioterapii, a także dostępności nowych leków 
antynowotworowych,

F. mając na uwadze, że w okresie objętym planem działań w zakresie zwalczania 
nowotworów (1996-2002), przedstawionym przez Komisję, w wielu krajach wystąpiły 
pozytywne tendencje kształtowania się wskaźnika umieralności na kilka powszechnie 
występujących śmiertelnych nowotworów;

G. mając na uwadze, że – jak szacuje WHO – co najmniej jednej trzeciej wszystkich 
zachorowań na nowotwory można zapobiec, a profilaktyka oferuje najbardziej wydajną 
kosztowo długoterminową strategię zwalczania nowotworów; mając także na uwadze, że 
kolejną jedną trzecią nowotworów można by wyleczyć, gdyby były wcześnie wykryte 
i odpowiednio leczone,

H. mając na uwadze, że według danych OECD średnio tylko 3% całkowitego budżetu na 
ochronę zdrowia w krajach OECD wydaje się obecnie na profilaktykę, a 97% na opiekę 
zdrowotną i leczenie,

I. mając na uwadze, że dobrze opracowany i zarządzany krajowy program zwalczania 
nowotworów zmniejsza współczynnik zachorowalności na raka i poprawia jakość życia 
pacjentów,

J. mając na uwadze, że ujednolicenie zbierania danych we wszystkich państwach 
członkowskich UE to warunek wstępny zapewnienia porównywalności danych 
dotyczących nowotworów,

K. mając na uwadze występujące obecnie w UE nierówności w zakresie badań 
przesiewowych pod kątem nowotworów oraz działań podejmowanych na ich podstawie,

                                                                                                                                                  
1 Dz.U. L 213 z 15.6.2004.
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L. mając na uwadze, że nie we wszystkich państwach członkowskich uznaje się specjalizację 
onkologiczną w medycynie,

M. mając na uwadze, że złożony charakter nowotworów wymaga lepszej komunikacji między 
różnymi i licznymi pracownikami służby zdrowia biorącymi udział w leczeniu pacjentów 
chorych na raka; mając także na uwadze, że jakość życia pacjentów chorych na raka może 
poprawić opieka psychosocjalna,

N. mając na uwadze, że pacjenci chorzy na raka nie mają obecnie jednakowego dostępu do 
informacji o lekach,

1. wzywa Komisję do utworzenia zinstytucjonalizowanej grupy zadaniowej UE ds. raka 
(złożonej z członków Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego i odbywającej regularne 
posiedzenia) do zbierania i wymiany najlepszych praktycznych wzorców w zakresie 
profilaktyki, badań przesiewowych i leczenia, a także do zajęcia pierwszoplanowego 
miejsca w działaniach na rzecz poprawy zwalczania nowotworów w Europie;

2. nalega, by państwa członkowskie wdrożyły obowiązkową ewidencję nowotworów, 
zapewniły warunki do oceniania – w oparciu o dane dotyczące mieszkańców –
programów profilaktyki, badań przesiewowych, leczenia i przeżywalności;

3. wzywa Komisję do wspierania krajowych ewidencji nowotworów w ramach sieci 
drugiego programu działań w zakresie zdrowia publicznego z myślą o przeprowadzeniu 
ogólnoeuropejskiego badania na temat różnic w zakresie zachorowalności na nowotwory 
oraz przeżywalności pacjentów;

4. wzywa rządy Republiki Czeskiej i Włoch, które nie ratyfikowały jeszcze ramowej 
konwencji antytytoniowej, która weszła w życie w lutym 2005 r., do dokonania tej 
ratyfikacji; 

5. wzywa Komisję do zachęcania i popierania inicjatyw z udziałem wielu zainteresowanych 
stron, mających na celu zapobieganie nowotworom poprzez propagowanie zdrowego stylu 
życia, szczególnie w odniesieniu do głównych czynników ryzyka, tytoniu, alkoholu, 
niezdrowej diety i braku aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
i młodzieży;

6. nalega, by Komisja i państwa członkowskie wspierały kampanie informacyjne na temat 
badań przesiewowych pod kątem nowotworów skierowane do całego społeczeństwa oraz 
do wszystkich podmiotów opieki zdrowotnej, a także do wymiany najlepszych 
praktycznych wzorców w zakresie stosowania środków profilaktycznych, takich jak 
szczepionka HPV, chroniąca młode kobiety przed rakiem szyjki macicy; 

7. wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, do wdrożenia zalecenia 
Rady w sprawie badań przesiewowych pod kątem nowotworów oraz do opracowania 
programów badań przesiewowych pod kątem raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego 
w oparciu o dane dotyczące mieszkańców, zgodnie z europejskimi wytycznymi 
zapewniania jakości;

8. wzywa państwa członkowskie do zapewnienia na całym swoim terytorium 
wielodyscyplinarnych zespołów onkologicznych w celu opracowania najlepszych planów 
leczenia pacjentów i poprawy edukacji lekarzy onkologów oraz pracowników służby 
zdrowia w zakresie uznania psychosocjalnych potrzeb pacjentów, aby poprawić jakość 
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życia i obniżyć poziom występowania stanów lękowych i depresji wśród pacjentów 
chorych na raka;

9. nalega, by Komisja i państwa członkowskie uznały specjalizację onkologiczną 
w medycynie i zapewniły zgodne z ustalonymi wytycznymi kształcenie ustawiczne dla 
osób wybierających tę specjalizację;

10. wzywa Komisję i państwa członkowskie, by zachęcały do opracowywania wytycznych 
dotyczących opieki paliatywnej i propagowały je;

11. wzywa Komisję do zapewnienia w prawodawstwie wspólnotowym zachęt zarówno dla 
przemysłu, jak i dla badaczy, mających na celu zapewnienie prowadzonych badań 
i zagwarantowanie przyszłym pokoleniom leków i metod leczenia w zwalczaniu 
nowotworów; 

12. wzywa Komisję do zapewnienia – poprzez sieci pracowników służby zdrowia –
upowszechniania najlepszych praktycznych wzorców w leczeniu i opiece w celu 
zagwarantowania obywatelom dostępu do najlepszych dostępnych metod leczenia; 

13. wzywa Komisję, by wykorzystała środki z funduszy strukturalnych i z siódmego 
ramowego programu badań do utworzenia i sfinansowania sieci referencyjnych 
ds. nowotworów rzadkich i trudnych do leczenia w celu połączenia zasobów i wiedzy 
fachowej i poprawienia diagnostyki i leczenia; 

14. wzywa Radę i Komisję do opracowania normy UE dotyczącej oceny nowych 
innowacyjnych metod terapii oraz wskazywania najlepszych praktyk klinicznych;

15. oczekuje od Komisji wniosku zapewniającego dobrą jakość, obiektywność, wiarygodność 
i nienastawiony na promocję charakter informacji o środkach leczniczych; 

16. wzywa Komisję do przeglądu dyrektywy o testach klinicznych, by bardziej zachęcać do 
badań naukowych nad rakiem;

17. wzywa Komisję do opracowania karty ochrony pacjentów chorych na raka i osób 
przewlekle chorych w miejscu pracy, wymagającej od przedsiębiorstw umożliwienia 
pacjentom utrzymania zatrudnienia w czasie leczenia, a następnie powrotu na rynek 
pracy; 

18. zachęca nowe państwa członkowskie, by w większej mierze korzystały z funduszy 
strukturalnych w celu doskonalenia infrastruktury opieki zdrowotnej, na przykład poprzez 
wspieranie wdrażania zaleceń Rady w sprawie badań przesiewowych pod kątem 
nowotworów;

19. popiera przyszłą słoweńską prezydencję UE, która uznała walkę z nowotworami za jeden 
z priorytetów na 2008 r.;

20. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji 
i parlamentom państw członkowskich.
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