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Rezoluţia Parlamentului European privind lupta împotriva cancerului în Uniunea 
Europeană extinsă

Parlamentul European,

- având în vedere articolul 152 din tratat, 

- având în vedere articolele 163 -173 din tratat,

- având în vedere Al doilea program de acţiune comunitară în domeniul sănătăţii 2008-
20131,

- având în vedere Cartea albă a Comisiei „Împreună pentru sănătate: O abordare 
strategică pentru UE 2008-2013”2,

- având în vedere al şaptelea program cadru al Comunităţii Europene pentru activităţi de 
cercetare, dezvoltare tehnologică şi demonstrative (2007-2013)3,

- având în vedere Regulamentul privind medicamentele de uz pediatric4, 

- având în vedere Recomandarea Consiliului din 2 decembrie 2003 privind depistarea 
cancerului5,

- având în vedere declaraţia scrisă privind necesitatea unei strategii cuprinzătoare de 
control al cancerului adoptată la 27 septembrie 20076,

- având în vedere propunerea de rezoluţie privind cancerul de sân în Uniunea Europeană 
extinsă, adoptată la 25 octombrie 20067,

- având în vedere planul de acţiuni comunitare împotriva cancerului8,

- având în vedere articolul 88a din Directiva 2001/83/CE, astfel cum a fost modificat 
prin Directiva 2004/27/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la 
medicamentele de uz uman9,

- având în vedere decizia Consiliului din 2 iunie 2004 privind încheierea Convenţiei -
cadru a OMS pentru controlul tutunului1,

  
1 JO L 301, 20.11.2007
2 COM (2007) 630 final
3 JO L 412, 30.12.2006
4 Regulamentul (CE) nr. 1901/2006; JO L 378, 27.12.2006
5 JO L 327, 16.12.2003
6 DC 0052/2007
7 TA(2006) 0449, 25.10.2006
8 JO L 95, 16.4.1996
9 JO L 136, 30.4.2004
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- având în vedere articolul 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură,

A. întrucât, conform estimărilor efectuate de Agenţia internaţională pentru cercetarea 
cancerului (IARC), unul din trei europeni este diagnosticat cu cancer în timpul vieţii şi 
unul din patru europeni moare din cauza acestei boli;

B. întrucât în 2006 în UE au fost înregistrate aproximativ 2,3 milioane de noi cazuri de 
cancer şi peste 1 milion de decese cauzate de cancer; întrucât majoritatea deceselor au 
fost înregistrate la persoane cu cancer pulmonar, cancer colorectal şi cancer de sân;

C. întrucât îmbătrânirea populaţiei în UE este unul din motivele ce au condus la creşterea 
incidenţei cazurilor de cancer pe întreg teritoriul UE;

D. întrucât rata mortalităţii la persoanele afectate de cancer este mai mare în noile state 
membre decât în UE 15;

E. întrucât diferenţele dintre calitatea serviciilor oferite de centrele pentru tratarea 
cancerului, programele de testare pentru depistarea cancerului, ghidurile de bune 
practici bazate pe rezultate anterioare, centrele pentru radioterapie şi accesul la noi 
medicamente împotriva cancerului explică diferenţele mari între rata de supravieţuire 
de cinci ani în majoritatea cazurilor de cancer pe întreg teritoriul Europei;

F. întrucât, în timpul desfăşurării Planului de acţiuni de luptă împotriva cancerului 
elaborat de Comisie (1996 - 2002), s-a înregistrat o scădere a mortalităţii cauzate de 
cancer pentru mai multe forme cunoscute de cancer în multe ţări; 

G. întrucât OMS estimează că cel puţin o treime din toate cazurile de cancer pot fi 
prevenite şi că prevenirea oferă cea mai rentabilă strategie pe termen lung pentru 
controlul cancerului; şi întrucât o altă treime din cazurile de cancer ar putea fi tratate 
dacă ar fi detectate în fază incipientă şi tratate adecvat;

H. întrucât, conform datelor Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
(OCDE), doar o medie de 3 % din bugetul total pentru sănătate al ţărilor OCDE este 
alocat pentru prevenire, comparativ cu 97 % din buget alocat pentru asistenţă medicală 
şi tratament;

I. întrucât un program naţional de control al cancerului bine conceput şi administrat 
scade incidenţa cazurilor de cancer şi îmbunătăţeşte viaţa pacienţilor cu cancer;

J. întrucât colectarea armonizată a datelor de către toate statele membre ale UE ar fi o 
condiţie preliminară pentru a asigura comparabilitatea datelor despre cancer; 

K. întrucât, în prezent, testele pentru depistarea cancerului şi activităţile de monitorizare 
se desfăşoară în mod diferit în ţările UE;

L. întrucât specialitatea de oncologie medicală nu este recunoscută în toate statele 
membre UE;

    
1 JO L 213, 15.6.2004
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M. întrucât complexitatea cancerului implică o comunicare îmbunătăţită între un număr 
mare de profesionişti din domenii medicale variate ce sunt implicaţi în tratamentul 
pacienţilor cu cancer; şi întrucât îngrijirea psihosocială a pacienţilor cu cancer le poate 
îmbunătăţi calitatea vieţii;

N. întrucât, în prezent, pacienţii cu cancer nu au acces în mod egal la informaţii despre 
medicamente,

1. invită Comisia să înfiinţeze un grup de acţiune instituţionalizat al UE pentru lupta 
împotriva cancerului compus din membri ai Comisiei, Consiliului şi ai Parlamentului 
European, care se va întruni în mod regulat pentru a aduna şi a face schimb de bune 
practici pentru prevenirea, testarea şi tratamentul cancerului şi pentru a coordona şi  
îmbunătăţi activităţile de control ale cancerului în Europa;

2. îndeamnă statele membre să înregistreze oficial cazurile de cancer pentru a putea evalua 
programele de prevenire, depistare, tratament şi supravieţuire destinate populaţiei;

3. invită Comisia să sprijine, în cadrul celui de-al doilea Program de acţiuni pentru sănătate 
publică, reţelele de registre naţionale cu cazuri de cancer pentru a efectua un studiu la 
nivelul UE despre inegalităţile privind incidenţa şi supravieţuirea în cazurile de cancer;

4. îndeamnă guvernele Republicii Cehe şi Italiei, care nu au ratificat încă Convenţia cadru 
pentru combaterea tabagismului, intrată în vigoare în februarie 2005, să facă acest lucru;

5. invită Comisia să încurajeze şi să sprijine iniţiativele ce implică o varietate mare de părţi 
interesate şi au scopul de a preveni cancerul prin promovarea unui stil de viaţă sănătos, 
punând accent pe factorii cu risc major, cum ar fi tutunul, alcoolul, alimentaţia 
nesănătoasă şi lipsa de activitate fizică, şi atrăgând atenţia asupra copiilor şi 
adolescenţilor;

6. îndeamnă Comisia şi statele membre să promoveze campaniile de informare despre 
testele pentru depistarea cancerului în rândul publicului larg şi tuturor serviciilor de 
sănătate, precum şi schimbul de bune practici cu privire la utilizarea măsurilor 
preventive, cum ar fi vaccinul împotriva virusului HPV, care protejează femeile tinere 
împotriva cancerului de col uterin; 

7. solicită statelor membre care nu au făcut acest lucru încă, să pună în aplicare 
recomandarea Consiliului cu privire la depistarea cancerului şi să organizeze programe 
de depistare a cancerului de sân, cancerului de col uterin şi a cancerului colorectal 
destinate populaţiei, conform directivelor europene de asigurare a calităţii;

8. invită statele membre să asigure la nivel naţional echipe multidisciplinare de oncologie 
în vederea dezvoltării celui mai bun plan de tratament pentru pacienţi şi în vederea 
îmbunătăţirii educaţiei specialiştilor în domeniul oncologiei medicale şi a profesioniştilor 
din serviciile de sănătate, pentru a identifica nevoile psihosociale ale pacienţilor, cu 
scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi a reduce anxietatea şi depresia pacienţilor cu 
cancer;

9. îndeamnă Comisia şi statele membre să recunoască specialitatea de oncologie medicală 
şi să asigure acelor specialişti o formare continuă, conform directivelor convenite;
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10. invită Comisia şi statele membre să încurajeze şi să promoveze orientările privind 
îngrijirea paleativă;

11. invită Comisia să se asigure că legislaţia comunitară conţine măsuri stimulative atât 
pentru industria farmaceutică, cât şi pentru cercetători, pentru a asigura cercetarea 
continuă şi pentru a asigura noi generaţii de medicamente şi tratamente pentru lupta 
împotriva cancerului şi controlul acestuia; 

12. invită Comisia să asigure, prin intermediul reţelelor de profesionişti în domeniul 
sănătăţii, răspândirea de bune practici de tratament şi îngrijire, pentru ca cetăţenii să aibă 
acces la cel mai bun tratament disponibil; 

13. invită Comisia să utilizeze fonduri din fondurile structurale şi din cel de-al şaptelea 
program cadru pentru cercetare pentru a înfiinţa şi finanţa reţele de referinţă pentru tipuri 
rare de cancer şi tipuri de cancer dificil de tratat, cu scopul de a uni resursele şi 
experienţa, şi pentru a îmbunătăţi diagnosticul şi tratamentul; 

14. invită Consiliul şi Comisia să stabilească un standard UE pentru evaluarea noilor 
abordări terapeutice inovative şi identificarea celor mai bune practici clinice;

15. aşteaptă o propunere din partea Comisiei care va asigura informaţii de bună calitate 
despre medicamente , obiective, de încredere şi fără scop promoţional; 

16. invită Comisia să revizuiască directiva referitoare la testele clinice pentru a încuraja 
cercetarea academică despre cancer;

17. invită Comisia să întocmească o cartă pentru protecţia pacienţilor cu cancer şi a 
persoanelor cu boli cronice la locul de muncă, cu scopul de a cere companiilor să creeze 
condiţiile necesare pentru ca pacienţii să îşi poată continua activitatea profesională în 
timpul tratamentului şi pentru a putea să se întoarcă pe piaţa muncii; 

18. încurajează noile state membre să utilizeze mai mult fondurile structurale pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii din serviciile de sănătate, cum ar fi pentru a sprijini 
aplicarea recomandării Consiliului privind depistarea cancerului;

19. sprijină viitoarea Preşedinţie slovenă a UE care consideră cancerul una din priorităţile 
sale în 2008;

20. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Comisiei şi 
parlamentelor statelor membre.
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