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B6-0000/2007

Resolucija Evropskega parlamentao boju proti raku v razširjeni Evropski uniji

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 152 pogodbe o ES, 

– ob upoštevanju členov 163 do 173 Pogodbe,

– ob upoštevanju drugega programa ukrepov Skupnosti na področju zdravja (2008-2013)1,

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom Skupaj za zdravje: strateški pristop za EU 
za obdobje 2008–20132,

– ob upoštevanju sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013)3,

– ob upoštevanju uredbe o zdravilih za pediatrično uporabo4, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 2. decembra 2003 o presejalnih testih5,

– ob upoštevanju pisne izjave o potrebi po celostni strategiji za nadzor rakavih obolenj, 
sprejete dne 27. septembra 20076,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. oktobra 2006 o raku dojk v razširjeni Evropski 
uniji7,

– ob upoštevanju akcijskega načrta Skupnosti proti raku8,

– ob upoštevanju člena 88a Direktive 2001/83/EC, kot je bila spremenjena z Direktivo 
2004/27/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini9,

– ob upoštevanju sklepa Sveta z dne 2. junija 2004 o zaključku okvirne konvencije Svetovne 
zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka10,

– ob upoštevanju člena 108(5) svojega poslovnika,

                                               
1 UL L 301, 20.11.2007
2 KOM(2007) 630 konč. 
3 UL L 412, 30.12.2006
4 Uredba (ES) št. 1901/2006; UL L 378, 27.12.2006
5 UL L 327, 16.12.2003
6 Pisna izjava št. 0052/2007
7 TA(2006)0449, 25.10.2006
8 UL L 95, 16.4.1996
9 UL L 136, 30.4.2004
10 UL L 213, 15.6.2004
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A. ker po ocenah Mednarodne agencije za raziskave raka vsak tretji Evropejec zboli za 
rakom, vsaki četrti pa zaradi njega umre,

B. ker je bilo v letu 2006 po vsej EU odkritih skoraj 2,3 milijona novih primerov raka, 
smrtnih primerov pa je bilo več kot milijon; ker je bila večina smrtnih primerov pri 
osebah z rakom na pljučih, debelem črevesu in dojkah,

C. ker je eden izmed razlogov za povečanje števila primerov rakavih obolenj staranje 
populacije v Uniji,

D. ker je delež ljudi, ki umrejo zaradi raka, višji v novih državah članicah kot v EU-15,

E. ker so med razlogi za velike razlike v preživetju petih let pri različnih rakavih obolenjih 
po vsej Evropi tudi razlike v pripomočkih za njihovo zdravljenje, zgodnji diagnostiki,  
smernicah za najboljšo prakso, temelječo na dokazih, pripomočkih za radioterapijo in 
dostopnosti novih zdravil proti raku,

F. ker je prišlo med trajanjem akcijskega načrta Komisije proti raku (1996–2002) v številnih 
državah do ugodnih trendov v zvezi z umrljivostjo pri več pogostih oblikah raka, 

G. ker Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tretjino vseh primerov raka mogoče 
preprečiti in da je preventiva stroškovno najučinkovitejša dolgoročna strategija za nadzor 
raka; ker se bi lahko dodatna tretjina primerov raka pozdravila, če bi jih odkrili v zgodnji 
fazi in primerno zdravili,

H. ker po podatkih Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj njene članice trenutno 
porabijo v povprečju samo 3 % proračuna za preventivo, 97 % pa za zdravstvene storitve 
in zdravljenje,

I. ker dobro zasnovan in voden nacionalni program za nadzor raka lahko zmanjša njegovo 
pojavnost in izboljša življenje obolelih,

J. ker bi bilo poenoteno zbiranje podatkov v vseh državah članicah EU pogoj za 
zagotavljanje primerljivosti podatkov o raku, 

K. ker trenutno obstajajo razlike pri nadzoru in zgodnji diagnostiki raka znotraj EU,

L. ker specializacija iz onkologije ni priznana v vseh državah članicah EU,

M. ker zapleteno vprašanje raka zahteva izboljšano komunikacijo med širokim spektrom in 
velikim številom zdravstvenih strokovnjakov, ki sodelujejo pri zdravljenju obolelih z 
rakom; ker lahko psihosocialna oskrba obolelih z rakom izboljša kakovost njihovega 
življenja,

N. ker oboleli z rakom zaenkrat nimajo enakopravnega dostopa do podatkov o zdravilih,

1. poziva Komisijo, naj pripravi institucionalno delovno skupino EU, ki bi jo sestavljali 
predstavniki Komisije, Sveta in Evropskega parlamenta, ki bi se redno srečevali, zbirali 
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in izmenjevali najboljšo prakso za preventivo, zgodnjo diagnostiko in zdravljenje ter 
poskrbeli za izboljšani nadzor nad rakom v Evropi;

2. poziva države članice, naj uzakonijo beleženje primerov raka, da bi zagotovili možnost za 
oceno programov za preventivo, zgodnjo diagnostiko in zdravljenje ter preživetje na 
osnovi prebivalstva;

3. poziva Komisijo, naj znotraj drugega akcijskega načrta za javno zdravje podpre omrežja 
nacionalnih registrov za primere raka, da bi se lahko opravila študija za celo EU o 
razlikah pri pojavljanju rakavih obolenj in preživetju;

4. poziva vladi Češke republike in Italije, ki še nista ratificirali okvirne konvencije o 
nadzoru tobaka, ki je začela veljati februarja 2005, naj to storita; 

5. poziva Komisijo, naj spodbuja in podpira pobude, ki zajemajo širok spekter 
zainteresiranih strani, da bi se rakava obolenja preprečevala s promocijo zdravega načina 
življenja, zlasti kar zadeva glavne dejavnike tveganja, kot so tobak, alkohol, nezdravi 
načini prehranjevanja in premalo telesne dejavnosti, ter ki bi imele močan poudarek na 
otrocih in najstnikih;

6. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo informacijske javne kampanje o 
zgodnji diagnostiki raka in naj ponudniki zdravstvenih storitev opravljajo izmenjave 
najboljše prakse pri izvajanju preventivnih ukrepov, kot je cepljenje mladih žensk pred 
rakom na materičnem vratu; 

7. zahteva, naj države članice izvajajo priporočilo Sveta o presejalnih testih in naj v skladu s 
smernicami opravijo programe na osnovi prebivalstva za zgodnjo diagnostiko raka na 
dojkah, materničnem vratu in na debelem črevesu, če tega še niso storile;

8. poziva države članice, naj zagotovijo večdisciplinarne in vsenacionalne skupine 
strokovnjakov za onkologijo iz vse države in s tem oblikujejo najboljši načrt za 
zdravljenje obolelih ter naj izboljšajo izobrazbo onkologov in strokovnjakov za 
zdravstvene storitve z upoštevanjem psihosocialnih potreb obolelih, da bi se kakovost 
njihovega življenja izboljšala in da bi se zmanjšal njihov strah in depresija;

9. poziva Komisijo in države članice naj priznajo specializacijo iz onkologije in naj v skladu 
z sprejetimi smernicami tem strokovnjakom zagotovijo vseživljenjsko učenje;

10. poziva Komisijo in države članice, naj spodbujajo in promovirajo smernice o paliativni 
oskrbi;

11. poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo zakonodaja Skupnosti vsebovala enake spodbude za 
industrijo in raziskave, da bi bile zagotovljene neprekinjene raziskave in nove generacije 
zdravil ter oblik zdravljenja za boj proti raku in njegovo obvladovanje; 

12. poziva Komisijo, naj prek omrežij strokovnjakov za zdravstveno nego zagotovi širjenje 
najboljše prakse pri zdravljenju in negi in tako omogoči prebivalcem dostop do 
najboljšega možnega zdravljenja; 

13. poziva Komisijo, naj nameni sredstva iz strukturnih skladov in sedmega okvirnega 
programa za raziskave za ustvarjanje in financiranje referenčnih omrežij za redka in težko 
zdravljiva  rakava obolenja, da bi se zbrala sredstva ter znanja in izkušnje in tako 
izboljšali diagnostika in zdravljenje; 
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14. poziva Svet in Komisijo, naj določi standard EU za določanje novih inovativnih 
terapevtskih pristopov in prepoznavanje najboljše klinične prakse;

15. pričakuje predlog Komisije, ki bo zagotovil visoko kakovost, objektivnost, zanesljivost in 
nekomercialne informacije o zdravstvenih izdelkih; 

16. poziva Komisijo, naj revidira direktivo o kliničnem preizkušanju in naj spodbuja bolj 
akademske raziskave o raku;

17. poziva Komisijo, naj pripravi listino o zaščiti obolelih za rakom in kronično bolnih na 
delovnem mestu, da bi se lahko od podjetij zahtevalo, naj obolelim omogočijo med 
njihovim zdravljenjem nadaljevanje delovnega razmerja in tudi njihovo vrnitev na trg 
dela; 

18. spodbuja države članice, naj bolj izkoristijo strukturne sklade za izboljšanje zdravstvene 
infrastrukture, na primer za pomoč pri izvajanju priporočila Sveta o presejalnih testih za 
raka; 

19. podpira prihajajoče slovensko predsedovanje EU, ki je postavil rak med prednostne 
naloge v letu 2008;

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in parlamentom 
držav članic.
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