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Europaparlamentets resolution om kampen mot cancer i den utvidgade 
Europeiska unionen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 152 i fördraget, 

– med beaktande av artiklarna 163-173 i fördraget,

– med beaktande av det andra gemenskapsprogrammet för åtgärder på hälsoområdet 
(2008-2013)1,

– med beaktande av kommissionens vitbok Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 
2008-20132,

– med beaktande av Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom 
området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007–2013)3,

– med beaktande av förordningen om läkemedel för pediatrisk användning4,

– med beaktande av rådets rekommendation av den 2 december 2003 om cancerscreening5,

– med beaktande av sin skriftliga förklaring om behovet av en övergripande strategi för att 
bekämpa cancer som antogs den 27 september 20076,

– med beaktande av sitt förslag till resolution om bröstcancer i det utvidgade EU som antogs 
den 25 oktober 20067,

– med beaktande av gemenskapens handlingsplan för kampen mot cancer8,

– med beaktande av artikel 88a i direktiv 2001/83/EG, ändrad genom direktiv 2004/27/EG 
om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel9,

– med beaktande av rådets beslut av den 2 juni 2004 om ingående av WHO:s 
ramkonvention om tobakskontroll10,

                                               
1 EUT L 301, 20.11.2007.
2 KOM(2007)0630. 
3 EUT L 412, 30.12.2006.
4 Förordning (EG) nr 1901/2006, EUT L 378, 27.12.2006.
5 EUT L 327, 16.12.2003.
6 Skriftlig förklaring 52/2007.
7 TA(2006)0449, 25.10.2006.
8 EGT L 95, 16.4.1996.
9 EUT L 136, 30.4.2004.
10 EUT L 213, 15.6.2004.
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– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt uppskattningar av Internationella centrumet för cancerforskning (IARC) får en av 
tre européer diagnosen cancer under sin livstid och en av fyra européer dör av sjukdomen.

B. År 2006 upptäcktes nästan 2,3 miljoner nya fall av cancer och över 1 miljon människor 
dog i cancer i EU. De flesta dödsfallen inträffade hos människor som led av lungcancer, 
kolorektal cancer och bröstcancer.

C. EU:s åldrande befolkning är ett av skälen till att kostnaderna för cancer ökar i hela EU.

D. Antalet dödsfall i cancer är högre i de nya medlemsstaterna än i EU-15.

E. Skillnaderna i kvaliteten på utrustningen för cancerbehandling, programmen för 
cancerscreening, riktlinjerna för bevisbaserad bästa praxis, utrustningen för 
röntgenbehandling och i tillgången till nya mediciner mot cancer är några av orsakerna till 
de stora skillnaderna i antalet överlevande från de flesta former av cancer under de 
fem första sjukdomsåren i Europa.

F. Under perioden för kommissionens åtgärdsprogram mot cancer (1996-2002) konstaterades 
en positiv utveckling av antalet dödsfall för flera former av cancer i många länder. 

G. WHO uppskattar att åtminstone en tredjedel av alla cancerfall kan förebyggas och att 
förebyggande vård är den mest kostnadseffektiva metoden för att kontrollera cancer på 
lång sikt. Kostnaderna för cancer skulle kunna sänkas med en tredjedel om fallen upptäcks 
tidigt och om sjukdomen behandlas korrekt.

H. Enligt uppgifter från OECD spenderas för närvarande endast i genomsnitt 3 % av 
OECD-ländernas totala hälsobudget på förebyggande vård och 97 % spenderas på hälso-
och sjukvård och behandling. 

I. Ett väl planerat och väl förvaltat nationellt program för cancerkontroll sänker antalet 
cancerfall och ger cancerpatienter ett bättre liv.

J. En harmoniserad insamling av uppgifter i samtliga EU:s medlemsstater borde vara en 
förutsättning för att man ska kunna jämföra canceruppgifter. 

K. Det finns för närvarande skillnader inom cancerscreening och canceruppföljning i EU.

L. Medicinsk onkologi är inte erkänd som behandling i alla EU:s medlemsstater.

M. Komplexiteten hos cancer kräver en bättre kommunikation mellan det stora antal 
sjukvårdsexperter inom olika områden som deltar i behandling av cancerpatienter. 
Psykosocial vård av cancerpatienter kan förbättra deras livskvalitet.

N. Cancerpatienter har för närvarande inte samma tillgång till medicinsk information.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en institutionaliserad 
cancerarbetsgrupp inom EU bestående av kommissionsledamöter, rådsledamöter och 
parlamentsledamöter som bör sammanträda regelbundet. Arbetsgruppen bör samla in 
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uppgifter och utbyta bästa praxis för förebyggande vård och screening samt organisera en 
bättre cancerkontroll i Europa.

2. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lagfästa registrering av cancer så att 
man garanterar att man har kapacitet att göra populationsbaserade utvärderingar av 
program om förebyggande vård, screening, behandling och överlevnad.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för det andra 
handlingsprogrammet för folkhälsa stödja nätverken med nationella cancerregister i syfte 
att genomföra en EU-täckande undersökning om skillnader i cancerfall och antalet 
cancersjuka som överlever.

4. Europaparlamentet uppmanar Tjeckiens och Italiens regeringar att ratificera den 
ramkonvention om tobakskontroll som trädde i kraft i februari 2005. 

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja och stödja initiativ som innefattar 
en bred uppsättning intressenter i syfte att förebygga cancer genom att gynna en hälsosam 
livsstil. Initiativen bör i synnerhet gälla de största riskfaktorerna, nämligen tobak, alkohol, 
ohälsosamma dieter och brist på fysisk aktivitet och tyngdpunkten bör läggas på barn och 
ungdomar.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att främja 
informationskampanjer om cancerscreening till allmänheten och alla inom hälso- och 
sjukvården samt utbyte av bästa praxis i användningen av förebyggande åtgärder, som 
t.ex. HPV-vaccin som skyddar unga kvinnor mot cancer i livmoderhalsen. 

7. Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte tillämpat rådets 
rekommendation om cancerscreening att göra det och att utveckla populationsbaserade 
program för screening av bröstcancer, cancer i livmoderhalsen och kolorektal cancer i 
enlighet med europeiska riktlinjer för kvalitetssäkran.

8. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att garantera att det nationellt finns 
flerdisciplinära onkologigrupper som ska utveckla en optimal behandlingsplan för 
patienter. Medlemsstaterna bör vidare förbättra utbildningen av medicinska onkologer och 
anställda inom hälso- och sjukvården i att fastställa psykosociala behov hos patienter så att 
de kan få en bättre livskvalitet och så att man kan minska ångest och depression hos 
cancerpatienter.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att erkänna medicinsk 
onkologi och att garantera ”livslångt lärande” för specialisterna på det området i enlighet 
med de riktlinjer som fastställts.

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmuntra och 
främja riktlinjer för palliativ vård.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att gemenskapslagstiftningen 
innehåller incitament för både näringslivet och forskare att fortsätta pågående forskning 
för att säkerställa nya generationer av läkemedel och nya behandlingar för att bekämpa 
och kontrollera cancer. 
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12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via nätverk med sjukvårdsanställda säkra 
spridningen av de bästa behandlingsmetoderna och vårdmetoderna så att man garanterar 
att medborgarna har tillgång till bästa möjliga behandling. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utnyttja medel från strukturfonderna och 
det sjunde ramprogrammet för forskning för att skapa och finansiera referensnätverk för 
sällsynta cancerformer och cancer som är svår att behandla så att man samlar resurserna 
och expertis samt förbättrar diagnoserna och behandlingarna. 

14. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fastställa EU-standarder för 
bedömning av nya innovativa vårdmetoder och identifiering av de bästa kliniska sederna.

15. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag som kommer att säkra läkemedel av 
god kvalitet samt objektiv och pålitlig information utan kommersiellt syfte för läkemedel. 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om kliniska prövningar 
för att uppmuntra till mer vetenskaplig forskning om cancer.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en stadga för skydd av 
cancerpatienter och kroniskt sjuka på arbetet i syfte att kräva att företag gör det möjligt för 
patienter att fortsätta arbeta under behandlingen och att komma tillbaka till 
arbetsmarknaden. 

18. Europaparlamentet uppmuntrar de nya medlemsstaterna att i större utsträckning utnyttja 
strukturfonderna så att sjukvårdsinfrastrukturen förbättras. Ett exempel därpå är stöd för 
tillämpning av rådets rekommendation om cancerscreening.

19. Europaparlamentet stöder det kommande slovenska ordförandeskapet som fastställde 
cancer som en av sina prioriteter för 2008.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen 
och medlemsstaternas parlament.
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