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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o posilování Evropy v boji proti rakovině – směrem ke komplexní a koordinované 
strategii
(2020/2267(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 18. června 2020 o zřízení 
zvláštního výboru pro boj proti rakovině a o jeho působnosti, početním složení a 
funkčním období1,

– s ohledem na pracovní dokument zvláštního výboru Evropského parlamentu pro boj 
proti rakovině ze dne 27. října 2020 o vstupech zvláštního výboru pro boj proti rakovině 
(BECA), které mají ovlivnit budoucí Evropský plán boje proti rakovině2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. února 2021 nazvané „Evropský plán boje proti 
rakovině“ (COM(2021)0044),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019 „Zelená dohoda pro Evropu“ 
(COM(2019)0640),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2020 o Zelené dohodě pro Evropu3,

– s ohledem na rámcový program EU pro výzkum a inovace 2021–2027 (Horizont 
Evropa)4 a specializovanou Misi proti rakovině v rámci programu Horizont Evropa5,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. května 2020 „Strategie ‚od zemědělce ke 
spotřebiteli‘ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy“ 
(COM(2020)0381),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 25. listopadu 2020 „Farmaceutická strategie pro 
Evropu“ (COM(2020)0761),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14. října 2020 „Strategie pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek – K životnímu prostředí bez toxických látek“ (COM(2020)0667),

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2020 o strategii pro udržitelnost v oblasti 
chemických látek6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. července 2020 o strategii EU v oblasti veřejného 

                                               
1 Přijaté texty, P9_TA(2020)0160.
2 Pracovní dokument ze dne 27. října 2020.
3 Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
4 Nařízení (EU) 2021/695 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace 
Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků (Úř. věst. L 170, 12.5.2021, s. 1).
5 Průběžná zpráva Výboru Mise proti rakovině nazvaná „Vítězné tažení proti rakovině: Mission possible“.
6 Přijaté texty, P9_TA(2020)0201.
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zdraví po skončení pandemie COVID-197,

– s ohledem na souhrnnou zprávu z veřejné konzultace zvláštního výboru Parlamentu pro 
boj proti rakovině ze dne 19. dubna 2021 „Dopad pandemie COVID-19 na prevenci 
rakoviny, zdravotní služby, onkologické pacienty a výzkum: poučení z krize v oblasti 
veřejného zdraví“,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 11. listopadu 2020 s názvem „Vytvoření Evropské 
zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám“ 
(COM(2020)0724) a na související návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
které předložila Komise dne 11. listopadu 2020, o vážných přeshraničních zdravotních 
hrozbách (COM(2020)0727) a o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky 
při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a 
zdravotnických prostředků (COM(2020)0725) a pozměňovací nařízení (ES) č. 851/2004 
o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (COM(2020)0726),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/522 ze dne 24. března 
2021, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví (program EU pro zdraví) 
(„EU4Health“) na období 2021–20278,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/694 ze dne 29. dubna 
2021, kterým se zavádí program Digitální Evropa9,

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje, zejména cíl č. 3 týkající se zdraví a kvalitního 
života,

– s ohledem na čtvrté vydání Evropského kodexu proti rakovině,

– s ohledem na činnost a závěry nadstranické zájmové skupiny Poslanci EP proti 
nádorovým onemocněním (MEPS Against Cancer, MAC),

– s ohledem na článek 54 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu zvláštního výboru pro boj proti rakovině (A9-0000/2021),

A. vzhledem k tomu, že Evropský plán boje proti rakovině by měl účinně reagovat na 
požadavek pokroku, který si žádají rodiny a lékaři 1,3 milionu lidí, kteří v Evropě 
každým rokem umírají na nádorová onemocnění, včetně 6 000 dětí, klíčové potřeby 
pacientů, kteří v současné době potřebují účinnou a inovativní léčbu, oprávněná 
očekávání více než 12 milionů osob, které se zotavily po rakovině a potýkají se s 
obtížným návratem zpět do „normálního života“, jasnou vůli budoucích generací být 
chráněni proti zdravotním hrozbám a obavu vlád čelících rostoucí hospodářské zátěži 
v důsledku rakoviny a léčby, která se v souvislosti s ní poskytuje;

B. vzhledem k tomu, že obyvatelé Evropy představují méně než 10 % světové populace, 
ale připadá na ně třetina všech případů rakoviny, a vzhledem k tomu, že rakovina je po 
kardiovaskulárních onemocněních druhou hlavní příčinou úmrtí v Evropě; vzhledem 
k tomu, že díky screeningovým kampaním a terapeutickým inovacím sice došlo k 

                                               
7 Přijaté texty, P9_TA(2020)0205.
8 Úř. věst. L 107, 26.3.2021, s. 1.
9 Úř. věst. L 166, 11.5.2021, s. 1.
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mírnému poklesu úmrtnosti, avšak počet diagnostikovaných případů neustále roste, 
zejména kvůli delší průměrné délce života, která má za následek stárnutí populace; 
vzhledem k tomu, že téměř tři čtvrtiny všech diagnostikovaných případů nádorového 
onemocnění v EU připadají na osoby, kterým je 60 let a více;

C. vzhledem k tomu, že rakovina ilustruje sociální nespravedlnost ve zdravotní péči, 
jelikož rozdíly v mírách přežití rakoviny napříč členskými státy překračují 25 %; 
vzhledem k tomu, že občané EU nemají rovný přístup k prevenci, jsou nestejně chráněni 
před rizikovými faktory, nestejně vzděláni ve smyslu zdravého chování a nestejným 
způsobem připraveni čelit dezinformacím; vzhledem k tomu, že občané EU jsou členský 
stát od členského státu a region od regionu v každé jednotlivé zemi v nerovném 
postavení ve smyslu včasného přístupu ke kvalitní péči; vzhledem k tomu, že v období 
po úspěšném ukončení onkologické léčby nebo když je pacient v remisi, si občané EU 
nejsou rovni v tom, jak jsou schopni se vrátit do práce, být finančně nezávislí a navrátit 
se k harmonickému rodinnému, společenskému a citovému životu;

D. vzhledem k tomu, že zvláštní národní nebo regionální politiky boje proti rakovině 
vznikly ve většině členských států, jejich poslání a rozpočty jsou však nesourodé;

E. vzhledem k tomu, že cílem Evropského plánu boje proti rakovině by mělo být nejen 
bojovat proti kritickému problému v oblasti veřejného zdraví a pomáhat pacientům žít 
delší a lepší životy, ale také přispívat ke snížení nerovnosti a nespravedlnosti v oblasti 
zdraví a nižší sociální a hospodářské zátěži této nemoci; vzhledem k tomu, že by 
Komise měla podporovat přístup zaměřený na pacienta založený na občanských právech 
tím, že budou otázky spravedlnosti, udržitelnosti, rovnosti, solidarity, inovací a 
spolupráce v samém jádru Evropského plánu boje proti rakovině;

F. vzhledem k tomu, že zdravotní gramotnost zahrnuje nabývání znalostí a dovedností, 
získávání povědomí o právech a odvahu konat s cílem zlepšit zdraví jednotlivců i 
společnosti; vzhledem k tomu, že opatření na podporu zdravotní gramotnosti podle 
tohoto plánu by se měla zaměřit na posílení postavení pacientů a občanů; vzhledem 
k tomu, že veškeré snahy zvýšení zdravotní gramotnosti by měly zohledňovat potřeby 
osob s poruchami učení a mělo by být rovněž zajištěno, aby byly nezbytné informace 
dostupné v běžných neevropských jazycích a dostaly se tak k přistěhovalcům a nově 
příchozím;

G. vzhledem k tomu, že plán by měl být naplňován v úzké vazbě na doporučení a opatření 
Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), cíle udržitelného rozvoje OSN pro 
oblast globálního zdraví a doporučení a pokyny Světové zdravotnické organizace 
(WHO) a jedna z jeho priorit by měly být solidarita a partnerství, které EU uplatňuje s 
ohledem na země s nízkými a středními příjmy;

H. vzhledem k tomu, že by řešení problematiky rakoviny mohlo být použito jako model 
pro jiné nepřenosné nemoci, a vzhledem k tomu, že pacienti s ostatními chronickými 
onemocněními by tedy rovněž využili výsledků dosažených činností Evropského plánu 
boje proti rakovině;

I. vzhledem k tomu, že společná politika prováděná na evropské úrovni je pro dosažení 
pokroku v boji proti rakovině zcela zásadní; vzhledem k tomu, že primární odpovědnost 
za ochranu zdraví a systémy zdravotní péče spočívá na členských státech;



PE693.752v01-00 6/24 PR\1233400CS.docx

CS

J. vzhledem k tomu, že komplexní, víceoborový a koordinovaný přístup k řešení 
sociálních, individuálních, environmentálních a obchodních rozhodujících faktorů 
ovlivňujících zdraví je nutný na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni pro zajištění 
opatření zacílených na všechny aspekty rakoviny (prevence, odhalování, léčba, 
paliativní péče a opětovné začlenění) prostřednictvím účinné mobilizace klíčových 
nástrojů, jako je výzkum a sdílení znalostí; vzhledem k tomu, že nové technologie a 
umělá inteligence mají vysoký potenciál pro zlepšení v oblasti výzkumu rakoviny;

K. vzhledem k tomu, že přístupy „zdraví ve všech politikách“ a „jedno zdraví“ by se měly 
dále podporovat a úsilí o boj proti rakovině by mělo být začleněno do všech politik EU;

L. vzhledem k tomu, že EU a její členské státy by měly mobilizovat své síly a poskytnout 
odpovídající pobídky a udržitelné rozpočty, aby tak bylo dosaženo ambiciózního cíle 
přemožení onkologické zátěže a úmrtnosti na rakovinu v Evropě.

M. vzhledem k tomu, že Evropský plán boje proti rakovině by proto mohl představovat 
první krok na cestě ke skutečné evropské zdravotní unii;

A. Oblasti činnosti 

I. Prevence nádorových onemocnění ve všech evropských politikách

1. je pevně přesvědčen, že preventivní opatření proti rakovině by měla být začleněna do 
všech evropských politik a programů financování;

2. vyzývá Komisi a členské státy, aby na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU navrhly a 
provedly účinná preventivní opatření založená na osvědčených postupech, nezávislých 
odborných poznatcích a odborné pomoci;

3. bere na vědomí, že více než 40 % všech případů rakoviny je možné předejít 
koordinovanými opatřeními týkajícími se hlavních faktorů ovlivňujících zdraví ve 
společenské, individuální, environmentální a obchodní rovině;

4. podporuje cíl Mise proti rakovině v rámci programu Horizont Evropa odvrátit více než 
3 miliony dalších předčasných úmrtí v období let 2021–2030, a to zrychlením pokroku 
dosaženého v prevenci rakoviny a programech kontrol a vytvořením rovnějšího přístupu 
k těmto programům;

5. s politováním konstatuje významné zdravotní nerovnosti v EU, co se týká prevence 
rakoviny; trvá na tom, že je třeba věnovat zvláštní pozornost zranitelným a 
marginalizovaným skupinám obyvatelstva s cílem zajistit jejich přístup ke službám 
prevence onkologických onemocnění;

6. uznává, že užívání tabáku, zejména kouření cigaret, je zdaleka největší příčinou 
rakoviny v EU, jíž lze předejít; způsobuje 15–20 % všech onemocnění rakovinou v 
Evropě a je hlavním rizikovým faktorem úmrtí na rakovinu v Evropě (27 % smrtelných 
případů rakoviny, tj. 700 000 úmrtí na rakovinu v EU ročně); připomíná, že napříč EU 
existují velké rozdíly, neboť podíl kuřáků se v jednotlivých zemích liší téměř 
pětinásobně;

7. rozhodně podporuje cíl „beztabákové generace“, jak byl stanoven v Evropském plánu 
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boje proti rakovině a ve kterém oproti současnému stavu 25 % bude do roku 2040 
užívat tabák méně než 5 % obyvatel;

8. vítá záměr Komise revidovat směrnici o tabákových výrobcích10, směrnici o zdanění 
tabákových výrobků11 a právní rámec pro přeshraniční nákupy tabáku soukromými 
osobami s cílem zavést následující změny:

a) zvýšení minimální spotřební daně ze všech tabákových výrobků, což by mohlo vést 
k tomu, že se sníží užívání tabáku, zvláště mezi mladými lidmi;

b) požadavek na jednotné balení a povinnost zahrnout zdravotní varování na 80 % 
přední a zadní strany cigaretového balení;

c) zákaz použití aromat ve všech tabákových výrobcích s cílem snížit přitažlivost 
těchto výrobků pro nekuřáky a mladé lidi;

d) oprávnění členských států zavádět zákaz plastových cigaretových filtrů ze 
zdravotních a environmentálních důvodů;

e) pokračování ve vyhodnocování zdravotních rizik spojených s elektronickými 
cigaretami a sestavení seznamu látek obsažených v těchto výrobcích a těmito 
výrobky emitovaných, který bude na základě modelu zveřejněného francouzskou 
Agenturou pro zdravotní bezpečnost vypracován na evropské úrovni;

9. vyzývá k urychlenému provedení Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku, přičemž 
zvláštní pozornost bude věnována ochraně politik v oblasti veřejného zdraví před 
zištnými zájmy tabákového průmyslu;

10. podporuje návrh Komise aktualizovat doporučení Rady ze dne 30. listopadu 2009 
o nekuřáckém prostředí12 za účelem rozšíření jeho působnosti na nově se objevující 
výrobky, jako jsou například elektronické cigarety a zahřívané tabákové výrobky, a s 
cílem rozšířit nekuřácká prostředí, včetně venkovních ploch;

11. připomíná, že ethanol a acetaldehyd v alkoholických nápojích byly Mezinárodní 
agenturou pro výzkum rakoviny (IARC) označeny za karcinogenní pro člověka a že v 
Evropě je podle odhadů 10 % všech případů rakoviny u mužů a 3 % u žen způsobených 
konzumací alkoholu;

12. vítá cíl Komise spočívající ve snížení škodlivé konzumace alkoholu o nejméně 10 % do 
roku 2025; vybízí Komisi a členské státy, aby podpořily opatření ke snížení a prevenci 
škod souvisejících s alkoholem v rámci revidované strategie EU týkající se alkoholu13; 
podporuje poskytování lepších informací spotřebitelům prostřednictvím zlepšení 
označování alkoholických nápojů, kdy by etiketa měla obsahovat výrazné zdravotní 

                                               
10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků 
(Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1).
11 Směrnice Rady 2011/64/EU ze dne 21. června 2011 o struktuře a sazbách spotřební daně z tabákových 
výrobků (Úř. věst. L 176, 5.7.2011, s. 24).
12 Úř. věst. C 296, 5.12.2009, s. 4.
13 Sdělení Komise ze dne 24. října 2006 o strategii EU na podporu členských států při snižování škod 
souvisejících s alkoholem (KOM(2006)0625).
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varování a mělo by se zavést povinné uvádění seznamu složek a výživových údajů; 
vybízí k zákazu reklamy na alkohol při sportovních akcích a k zákazu sponzorství ve 
sportu od alkoholových společností; považuje za důležité chránit děti před komerčními 
sděleními souvisejícími s konzumací alkoholu, jakož i před umísťováním produktů a 
sponzorstvím souvisejícím se značkami alkoholu, zvláště v digitálním prostředí; 
požaduje důrazné sledování provádění revidované směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách14; vybízí k přidělování prostředků z veřejných zdrojů pro 
vnitrostátní a evropské informační kampaně; podporuje plánovaný přezkum legislativy 
EU týkající se zdanění alkoholu a přeshraničních nákupů alkoholu soukromými 
osobami a přezkum cenových politik v oblasti alkoholu, včetně zvýšení daní 
z alkoholických nápojů;

13. zdůrazňuje úlohu zdravého stavování v prevenci rakoviny a to, že lze možná rizika 
vzniku rakoviny snížit vhodným příjmem ovoce a zeleniny, a proto vítá nadcházející 
přezkum programu EU na podporu ovoce, zeleniny a mléka ve školách; žádá Komisi a 
členské státy, aby pomohly spotřebitelům činit informovaný, zdravý a udržitelný výběr 
potravin cestou přijetí povinného harmonizovaného výživového označování na přední 
straně obalu, jako je například systém Nutri-Score; vítá důraz kladený na zdravou 
výživu v souvislosti s evropskou zárukou pro děti15 a vybízí k novému Akčnímu plánu 
EU proti dětské obezitě; podporuje fiskální opatření, která mají zajistit, aby čerstvé 
potraviny (například luštěniny, obiloviny a zelenina) byly na vnitrostátní úrovni cenově 
dostupnější a přístupnější, zvláště pro lidi s nízkými příjmy; vybízí členské státy, aby 
využívaly cenových politik, například daňového rozlišení v případě daně z přidané 
hodnoty, a kontroly uvádění na trh s cílem ovlivnit poptávku po potravinách a nápojích 
s nízkým obsahem nasycených tuků, transmastných kyselin, soli a cukru, přístupu 
k takovým potravinám a nápojům a jejich cenové dostupnosti; podporuje členské státy v 
omezování reklamy na vysoce zpracované potravinářské výrobky a sladké a 
přislazované nápoje, mimo jiné na sociálních médiích;

14. vyzývá členské státy, regionální a místní vlády a zástupce občanské společnosti, aby 
podpořili a usnadnili provozování sportovních aktivit, o kterých je známo, že omezují 
jak vznik, tak opakování nádorových onemocnění, jakož i problémy v oblasti duševního 
zdraví, a podporují sociální začlenění;

15. vítá spuštění kampaně EU „Zdravý životní styl pro všechny“ propagující vedle dalších 
klíčových odvětví sportování, fyzickou aktivitu a zdravou stravu;

16. poukazuje na to, že sluneční záření obsahuje neviditelné ultrafialové (UV) záření, které 
může vést k rakovině kůže; podporuje posilování ochrany před vystavením UV záření 
na úrovni EU, zvláště v rámci právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
na pracovišti pro zaměstnance pracující venku; vyzývá členské státy, aby plně provedly 
pravidla pro zařízení pro umělé opalování (solární lůžka)16 a aby spolupracovaly na 

                                               
14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze dne 14. listopadu 2018, kterou se mění směrnice 
2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) s ohledem na měnící se 
situaci na trhu (Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69).
15 Návrh doporučení Rady ze dne 24. března 2021, kterým se zavádí evropská záruka pro děti 
(COM(2021)0137), předložený Komisí.
16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů 
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na 
trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).
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postupném ukončení používání opalovacích zařízení pro kosmetické účely;

17. bere na vědomí, že přibližně 2 % evropské onkologické zátěže jsou přičitatelná 
ionizujícímu záření a že vnitřní expozice radonu a produktům jeho rozpadu je druhou 
hlavní příčinou rakoviny plic v Evropě; s nadějí očekává výsledky programu 
Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu17, 
které vylepší poznatky o expozici radonu, a navrhovaná protiopatření ke snížení jeho 
hromadění v obytných prostorech; vybízí členské státy, aby aktualizovaly své 
vnitrostátní plány na snížení expozice radonu, jak požaduje směrnice o vystavení 
radionuklidovým zdrojům18; vyzývá Komisi k zavedení opatření na ochranu pracovníků 
vystavených ionizujícímu záření, jako jsou posádky letadel, pracovníci jaderných 
elektráren a zdravotničtí pracovníci pracující v odvětvích radiologie, radioterapie nebo 
nukleární medicíny;

18. považuje Zelenou dohodu pro Evropu za faktor, který přispěje k prevenci rakoviny v 
Evropě, neboť může snížit znečištění ovzduší, kontaminující látky v potravinách, vodě a 
půdě a vystavení chemickým látkám; požaduje, aby bylo posuzování dopadu politik na 
výskyt rakoviny začleněno do strategie ‚od zemědělce ke spotřebiteli‘, strategie v 
oblasti chemických látek, strategie nulového znečištění a strategie pro netoxické životní 
prostředí; vítá chystanou revizi norem EU pro kvalitu ovzduší s cílem uvést ji do 
souladu s pokyny WHO; vyzývá Komisi, aby zajistila, že společná zemědělská politika 
sníží příjem reziduí pesticidů; vyzývá k používání a vývoji léčiv, která jsou bezpečnější 
pro životní prostředí;

19. s nadějí očekává provádění revidované směrnice o pitné vodě19 a provádění a 
prosazování rámcové směrnice o vodě20, které sníží koncentrace některých 
znečišťujících látek, jež by mohly přispívat k incidenci rakoviny, v povrchových a 
spodních vodách;

20. požaduje, aby se registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
podle nařízení REACH21 prováděly ve spojení s posouzeními prováděnými agenturou 
IARC; vyzývá Komisi, aby přijala účinné pokyny a právní předpisy ke snížení expozice 
občanů karcinogenním látkám;

21. domnívá se, že příští přezkum Evropského kodexu proti rakovině (ECAC) bude muset 
zohlednit nejnovější odborné znalosti o karcinogenech v životním prostředí; požaduje, 
aby nařízení o materiálech určených pro styk s potravinami22 bylo přezkoumáno s cílem 

                                               
17 Nařízení Rady (Euratom) 2021/765 ze dne 10. května 2021, kterým se zavádí program Evropského 
společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025, doplňující rámcový 
program pro výzkum a inovace Horizont Evropa (Úř. věst. LI 167, 12.5.2021, s. 81).
18 Směrnice Rady 2013/59/Euratom ze dne 5. prosince 2013, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy 
ochrany před nebezpečím vystavení ionizujícímu záření (Úř. věst. L 13, 17.1.2014, s. 1).
19 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě (Úř. věst. L 435, 23.12.2020, s. 1).
20 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1).
21 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (Úř. věst. 
L 396, 30.12.2006, s. 1).
22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech 
určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4).
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snížit expozici karcinogenům a endokrinním disruptorům;

22. připomíná, že expozicí na pracovišti je každým rokem v EU způsobeno nejméně 
120 000 úmrtí na rakovinu; očekává nadcházející nový strategický rámec EU pro 
ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2021–2027, pravidelnou aktualizaci 
směrnice 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky 
spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci23 a doplnění dalších 
závazných limitů expozice chemickým látkám při práci v rámci této směrnice; vítá 
závazek Komise předložit v roce 2022 legislativní návrh na další snížení expozice 
pracovníků azbestu; žádá členské státy, aby usnadnily uznávání a kompenzace, pokud 
jde o rakovinu prokazatelně spojenou s výkonem povolání; zdůrazňuje potřebu co 
nejlepších obecných a individuálních ochranných opatření pro zdravotnické pracovníky, 
kteří pracují s léčivými přípravky proti rakovině;

23. vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily prevenci rakovin souvisejících s 
infekčními chorobami; zdůrazňuje, že lidský papilomavirus (HPV) je sexuálně 
přenášenou infekci související s nádorovými onemocněními dělohy, děložního čípku a 
orofaryngeálními nádory; vítá vakcinační programy v boji proti přenosu HPV; bere na 
vědomí a lituje, že existují velké rozdíly v míře proočkovanosti mezi členskými státy, 
která je v některých státech jen 30 % a jinde více než 70 % (přičemž požadovaná úroveň 
imunity mezi obyvatelstvem je 70 %); trvá na tom, že by měl být v členských státech 
proveden vakcinační program proti HPV bez ohledu na pohlaví, aby se zajistila 
eliminace všech nádorových onemocnění souvisejících s HPV; považuje za důležité 
vypracovat další doporučení, jimiž by se zlepšilo provádění těchto programů; vybízí k 
větší harmonizaci očkování proti HPV a žloutence typu B v rámci vnitrostátních 
programů členských států za současného zajištění poskytování informací o tomto 
očkování a rovného přístupu k němu; podporuje další výzkum co nejúčinnějších 
programů očkování i proti jiným karcinogenním virům, například žloutence typu C; 
vybízí ke spolupráci s členskými státy a mezinárodními organizacemi s cílem bojovat 
proti dopadu dezinformací o očkování a řešit váhavý postoj k očkování;

24. doporučuje, aby ženy byly vybízeny ke kojení, aby se tak omezilo riziko rakoviny prsu 
u žen;

25. poukazuje na to, že byla prokázána genetická predispozice k rakovině související s 
mutacemi specifických genů; zdůrazňuje, že metody, jak odhalit tyto mutace, jsou k 
dispozici, zvláště u rakoviny prsu a tlustého střeva, a mohou pomoci předcházet 
nádorovému onemocnění nebo je odhalit v rané fázi; doporučuje investovat do 
infrastruktur a dovedností v oblasti platforem genetického sekvenování a odborné 
přípravy specializovaných poradců v oboru genetiky;

26. rozhodně podporuje plánovanou revizi Evropského kodexu proti rakovině a spuštění 
mobilní aplikace na úrovni EU zaměřené na prevenci a léčbu rakoviny, jak bylo 
oznámeno v Evropském plánu boje proti rakovině, s cílem vytvářet, sdílet a uplatňovat 
osvědčené postupy v prevenci rakoviny a programech péče, se zaměřením na 
znevýhodněné skupiny; zdůrazňuje, že by kodex ECAC měl být systematicky 
vyhodnocován a že by vyhodnocovací práce měly být koordinovány s Mezinárodní 
agenturou pro výzkum rakoviny;

                                               
23 Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 50.
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27. vybízí Komisi a členské státy, aby podporovaly zdravotní gramotnost, pokud jde o 
rizika a hlavní faktory vzniku nádorových onemocnění, aby rozvíjely vzdělávací 
nástroje pro prevenci a podporovaly vytváření e-platforem elektronického učení a 
aplikací; domnívá se, že prevence rakoviny musí být prvním krokem na cestě k 
evropské vzdělávací politice v oblasti veřejného zdraví;

28. požaduje vytvoření virtuálního Evropského institutu pro boj proti rakovině, který by byl 
pověřen vytvořením evropského plánu, na jehož základě by vznikly a byly 
koordinovány rozsáhlé kampaně prevence a účinné komunikační kampaně ohledně 
podpory zdraví ve vzdělávacích programech (neškodící chování, zdravá výživa, fyzická 
aktivita atd.) a kde by byl kladen zvláštní důraz na mladé lidi a znevýhodněné skupiny;

29. zdůrazňuje, že konzumace tabáku a alkoholu, špatná výživa, vysoký index BMI a 
sedavý způsob života jsou rizikovými faktory společnými i pro jiná chronická 
onemocnění; je tudíž přesvědčen o tom, že prevence rakoviny musí být prováděna v 
rámci integrovaného programu prevence chronických onemocnění v těsné spolupráci s 
Řídicí skupinou pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí;

30. požaduje, aby provádění programů prevence bylo inkluzivní, a to zapojením občanů, 
občanské společnosti a sdružení pacientů, zejména prostřednictvím konference o 
budoucnosti Evropy;

II. Inkluzivní screening a odhalování rakoviny

31. lituje častých zpoždění v diagnostice rakoviny související s nedostatkem informací nebo 
nedodržením postupů screeningu a včasného odhalení; uznává, že je nutné věnovat 
zvláštní pozornost zajištění kontinuity screeningových programů a včasného odhalení v 
kontextu zdravotní krize (jako je krize COVID-19);

32. konstatuje, že například jen osmnáct členských států ve své zprávě uvedlo, že mají 
zavedené plošné vnitrostátní nebo regionální screeningové programy; s politováním 
konstatuje nerovnosti mezi členskými státy v přístupu ke screeningu rakoviny prsu, kde 
se dostupnost napříč EU liší podle Eurostatu nejméně desetinásobně;

33. vyzývá členské státy, aby zvláště v přeshraničních regionech spolupracovaly na snížení 
nerovností ve službách screeningu a včasné diagnózy rakoviny;

34. podporuje zahájení nového programu screeningu rakoviny podporovaného EU, jak byl 
oznámen v Evropském plánu boje proti rakovině, s cílem pomoci členským státům 
zajistit, aby 90 % obyvatelstva EU, kteří vyhoví podmínkám pro screening prsu, 
děložního čípku a tlustého střeva, byl screening nabídnut do roku 2025;

35. vybízí členské státy, aby propagovaly screening rakoviny prsu, děložního čípku a 
tlustého střeva jako součást organizovaných plošných vnitrostátních a regionálních 
programů, a to i ve vzdálených a odlehlých regionech, a poskytly odpovídající zdroje; 
doporučuje, aby členské státy zaváděly programy pro včasné klinické odhalení rakoviny 
ústní dutiny nebo kůže;

36. požaduje, aby členské státy v plném rozsahu prováděly evropské pokyny pro zajištění 
kvality v onkologickém screeningu rakoviny prsu, děložního čípku a tlustého střeva a 
konečníku ve službách včasného odhalení, aby se minimalizovalo zpoždění v 
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diagnostice těchto druhů rakoviny; doporučuje, aby nerovnosti v členských státech 
týkající se screeningu byly řešeny, případně i takovým způsobem, že se kritéria pro 
onkologický screening, jakož i právní rámce, systémy správy a systémy řízení kvality 
zpřísní;

37. vybízí k tomu, aby zlepšení a harmonizace sběru údajů z onkologického screeningu 
umožnily sestavování každoroční evropské zprávy; vybízí rovněž k pravidelnému 
sledování současných screeningových programů na úrovni EU; zdůrazňuje, že vědecký 
pokrok v predikci onkologického rizika by dovoloval vytvoření programů screeningu 
odpovídajících riziku;

38. vítá nadcházející aktualizaci doporučení Rady z roku 2003 o screeningu rakoviny prsu, 
děložního čípku a tlustého střeva a konečníku24 za účelem zohlednění nových 
screeningových testů a nejnovějších údajů, které poskytují nejlepší screeningové 
protokoly (zobrazování na principu magnetické rezonance, testování HPV); zdůrazňuje, 
že tyto programy by měly být pravidelně vyhodnocovány příslušnými vnitrostátními 
orgány; vybízí k posílení úsilí v oblasti výzkumu, aby mohlo být ve spolupráci s 
Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny a WHO posouzeno možné zařazení 
nových vědecky podložených programů onkologického screeningu (sledujících i nádory 
plic, prostaty, žaludku a vaječníků) do doporučení;

39. zasazuje se o spuštění nové platformy pro národní screeningová centra ke sdílení 
odborných znalostí a zavádění osvědčených postupů, diskusi o společných problémech 
a podpoře spolupráce, založené na modelu Evropské sítě pro hodnocení zdravotnických 
technologií (EUnetHTA);

40. zdůrazňuje důležitost zvýšení zájmu o onkologický screening a včasné odhalení nemoci 
mezi občany EU prostřednictvím evropských informačních dnů, motivačních průzkumů 
a lepšího provádění stávajících komunikačních kampaní;

41. požaduje posílenou spolupráci se třetími zeměmi s cílem povzbudit pořádání 
screeningových kampaní, zvláště u onkologických onemocnění žen, a zejména v zemích 
s nízkými a středními příjmy;

III.a Rovný přístup k léčbě rakoviny: směrem k vysoce kvalitní péči 

42. s politováním konstatuje, že pacienti v EU stále ještě čelí problémům s přístupem ke 
službám zdravotní péče v jiném členském státě a že pouze menšina pacientů ví o svém 
právu na poskytnutí přeshraniční zdravotní péče; zdůrazňuje potřebu lepšího 
uplatňování směrnice o přeshraniční zdravotní péči25 a lepšího finančního modelu pro 
ni, s cílem umožnit mobilitu a přístup k vysoce specializovanému vybavení a péči, na 
základě posílení vnitrostátních kontaktních míst tím, že jim bude poskytnuto více 
rozpočtových prostředků, a požaduje navýšení počtu informačních kampaní o právech 
pacientů na přeshraniční zdravotní péči; zdůrazňuje, že je nezbytné tento proces 
usnadnit prostřednictvím revize směrnice o přeshraniční zdravotní péči pro pacienty, 
kteří cestují do zahraničí na klinická hodnocení a čelí problémům, jako je nedostatečná 

                                               
24 Doporučení Rady 2003/878/ES ze dne 2. prosince 2003 o screeningu rakoviny (Úř. věst. L 327, 16.12.2003, s. 
34).
25 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů 
v přeshraniční zdravotní péči (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 45).
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jasnost ve věci protokolů klinického hodnocení po jejich návratu domů a nejasné 
hrazení nákladů souvisejících s jejich účastí na klinickém hodnocení ze strany 
vnitrostátních pojišťoven; vyzývá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly na 
provádění pravidelných hodnocení strategie v oblasti elektronického zdravotnictví 
vypracované Komisí v roce 2018, k zajištění vzájemně propojených elektronických 
zdravotních záznamů pro onkologické pacienty na regionální, vnitrostátní a evropské 
úrovni;

43. požaduje, aby bylo zváženo vzájemné uznávání lékařských kvalifikací v oblasti 
onkologické péče po celé EU;

44. vyzývá k plnému uznání lékařské onkologie jako specializovaného oboru, vytvoření 
celoevropských norem kvality pro administraci léčebných postupů u nádorových 
onemocnění a dohled nad nimi, a k usnadnění přístupu pacientů k onkologickým 
specialistům, aby tak mohli těžit z inovací a přístupu k časným klinickým hodnocením 
týkajícím se nových slibných léčivých přípravků;

45. požaduje, aby byly chirurgické dovednosti v EU posíleny prostřednictvím uznání 
chirurgické onkologie jako specializovaného oboru, vytvoření celoevropských norem 
kvality pro onkologickou chirurgii, usnadnění přístupu pacientů k „velkoobjemovým“ 
centrům pro onkologickou chirurgii a jejich přístupu k inovativním chirurgickým 
postupům;

46. podporuje zlepšení vysoce kvalitní radiační terapie v EU prostřednictvím uznání 
lékařské fyziky a radiační terapie za samostatné obory, podpory společných 
vzdělávacích norem a norem odborné přípravy a větších investic výzkumných a 
inovačních fondů na úrovni EU a vnitrostátní úrovni do výzkumu radiační terapie;

47. vítá nadcházející nový akční plán v rámci Strategické agendy pro lékařské aplikace 
radiačních technologií využívajících ionizujícího záření (SAMIRA)26, který bude 
podporovat bezpečnost dodávek radioizotopů pro diagnostikování a léčbu nádorových 
onemocnění a posílí kvalitu a bezpečnost radiační technologie v lékařství;

48. vyzývá Komisi, aby podpořila úlohu praktických lékařů, pediatrů a pracovníků v 
primární péči, jakož i členské státy, aby jejich úlohu posílyly, a to vzhledem k jejich 
důležitosti při doporučování pacienta pro diagnostické testy a k onkologickým 
specialistům, jakož i během onkologické léčby a následné péče; požaduje zavedení 
víceoborového rozhodování v rámci specializovaných poradních schůzek, jež svedou 
dohromady různé onkologické specialisty;

49. domnívá se, že regulační rámec EU pro uznávání odborných kvalifikací by měl být 
rozšířen, aby umožňoval standardizaci vzdělávání v oboru onkologická sestra;

50. vyzývá členské státy, aby přijaly preventivní opatření proti riziku vyhoření u pracovníků 
v oblasti péče o onkologické pacienty;

51. vyzývá, v případech, kdy je to možné a bezpečné, k používání ambulantní onkologické 
léčby s cílem chránit kvalitu života pacientů; vyzývá členské státy k zavádění nebo 

                                               
26 Pracovní dokument útvarů Komise „Strategická agenda pro lékařské aplikace radiačních technologií 
využívajících ionizujícího záření (SAMIRA)“, SWD(2021)0014.
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vylepšení technologií elektronického zdravotnictví a služeb telemedicíny k zajištění 
kontinuity onkologické péče;

52. vyzývá členské státy, aby poskytovaly optimální úlevu pro pacienty v pokročilém stádiu 
rakoviny na konci jejich života s cílem zmírnit jejich bolest a nepohodlí při současném 
zachování jejich důstojnosti; podporuje intenzivnější výměny a zavádění osvědčených 
postupů ohledně hospicové a paliativní péče na úrovni EU; vybízí členské státy, aby 
posoudily počet paliativních jednotek v každém regionu a aby zajistily udržitelné 
financování a dostatečné a dobře odborně připravené lidské zdroje;

53. vybízí Komisi a členské státy, aby přijaly specifická kritéria řízení kvality (včetně 
vhodných organizací, infrastruktur a kompetencí, víceoborové praxe, průběžného 
vzdělávání pro pracovníky, vzdělávání pacientů a jejich účasti na klinickém výzkumu) 
pro akreditační normy, které se budou vztahovat na veřejné a soukromé nemocnice 
pečující o onkologické pacienty, aby se tak zajistilo účinné, bezpečné a rovnocenné 
řízení v oblasti rakoviny ve všech členských státech EU;

54. vítá plánované vytvoření, jak bylo oznámeno v Evropském plánu boje proti rakovině, 
sítě EU, která propojí uznávaná národní komplexní onkologická centra (referenční 
centra) v každém členském státě s cílem usnadnit zavádění diagnostikování a léčby se 
zaručenou kvalitou, včetně odborné přípravy, výzkumu a podpory klinických hodnocení 
napříč EU; vyzývá Komisi, aby taková stávající centra v EU identifikovala, aby 
podpořila zřízení alespoň jednoho komplexního onkologického centra v každém 
členském státě a aby podpořila koordinaci sítě těchto center prostřednictvím 
Evropského institutu pro boj proti rakovině;

55. vyzývá k identifikování, posílení nebo vytvoření vnitrostátního programu pro kontrolu 
rakoviny v každém z členských států, který bude tvořen jednotnou strukturou, případně i 
národním institutem pro boj proti nádorovým onemocněním, odpovědným za provádění 
a sledování příslušného vnitrostátního programu pro kontrolu rakoviny, s 
odpovídajícími cíli a zdroji; doporučuje, aby vnitrostátní programy pro kontrolu 
rakoviny byly vytvořeny ve shodě s evropskými pokyny pro kvalitní vnitrostátní 
programy kontroly nádorových onemocnění iniciovanými evropským partnerstvím pro 
boj proti rakovině; vítá zřízení sítě těchto organizací koordinované Evropským 
institutem pro boj proti rakovině;

III.b Rovný přístup k léčbě rakoviny: směrem k evropskému trhu s léčivými přípravky

56. vyzývá Komisi, aby posílila evropský trh s léčivymi přípravky s cílem zaručit rovný 
přístup k léčbě, omezit případy nedostatku léčivých přípravků, překonat problém 
vysokých cen za inovativní způsoby léčby a zlepšit způsoby léčby rakoviny u dospělých 
i dětí;

57. vyzývá Komisi, aby do své farmaceutické strategie zařadila revizi směrnice 2001/83/ES 
ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 
přípravků27;

58. konstatuje, že onkologické pacienty často sužuje nedostatek léčivých přípravků; vyzývá 
Komisi, aby předložila konkrétní strategii pro zvládání všech případů nedostatku 

                                               
27 Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
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léčivých přípravků a zdravotnického materiálu v Evropě, a zejména léků proti rakovině; 
podporuje vytvoření společného košíku léků proti rakovině, kterých může být 
nedostatek, aby se zajistilo, že budou mít pacienti stálý přístup k vhodné léčbě;

59. vybízí k posílení a diverzifikaci dodavatelského řetězce, zejména v případě léků proti 
rakovině, v rámci EU, bedlivému sledování napjaté nabídky a případů nedostatku 
léčivých přípravků a k vytvoření strategické zásoby takových léčivých přípravků;

60. poukazuje na to, že generické a biologicky podobné léčivé přípravky umožní nabídnout 
účinnou a bezpečnou léčbu rakoviny, posílit hospodářskou soutěž, snížit ceny a přinést 
úspory systémům zdravotní péče, čímž pacientům zajistí lepší přístup k lékům; 
zdůrazňuje, že jejich uvádění na trh by nemělo být narušováno nebo zpožďováno;

61. domnívá se, že by se členské státy měly sbližovat ohledně hodnocení lékařských 
technologií; vítá proto prozatímní dohodu o nařízení o hodnocení zdravotnických 
technologií (HZT), které dosáhly Evropský parlament a Rada dne 22. června 202128 s 
cílem podpořit harmonizovaný přístup k inovativní diagnostice a léčbě rakoviny;

62. trvá na tom, že je v rámci EU nezbytné zajistit rovný přístup k cenově dostupným 
léčivým přípravkům, zejména lékům proti rakovině; vybízí ke kolektivnímu 
vyjednávání o ceně léčivých přípravků s farmaceutickým průmyslem, podle vzoru 
iniciativy Beneluxa týkající se farmaceutické politiky a Vallettského prohlášení; 
domnívá se, že farmaceutické společnosti by měly respektovat podmíněnosti ohledně 
účtování dostupné ceny za léčivé přípravky vyvinuté v rámci výzkumu financovaného z 
veřejných prostředků;

63. rozhodně se zasazuje o rozšíření společných zadávacích řízení na onkologické léčivé 
přípravky s cílem zlepšit na úrovni EU cenovou dostupnost a přístup k léčbě rakoviny;

64. požaduje přezkum exkluzivity údajů v postupu registrace léčivých přípravků29, tj. 
časové lhůty, v níž má držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku výhradní 
přístup k výsledkům předklinických zkoušek a klinických hodnocení, aby mohl v rámci 
povinného povolování vstoupit s novým způsobem léčby rakoviny na trh v případě 
zdravotní krize (jako je COVID-19) nebo překonat problémy s rostoucími náklady 
konkrétních způsobů léčby;

65. vyzývá Komisi, aby předložila návrh revize směrnice 89/105/EHS o průhlednosti 
opatření upravujících tvorbu cen u léčivých přípravků30 za účelem zajištění účinných 
kontrol a plné transparentnosti postupů používaných ke stanovení ceny a proplacení 
nákladů na léčivé přípravky, zejména u léků na rakovinu, v členských státech; vyzývá 
farmaceutické společnosti, aby poskytly informace o financování z veřejných zdrojů, 
jakož i o daňových výhodách a dotacích, které obdržely; požaduje, aby výpočet nákladů 
na léčivé přípravky zohledňoval použití veřejných finančních prostředků; vyzývá 

                                               
28 Návrh nařízení ze dne 31. ledna 2018 o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 
2011/24/EU předložený Komisí (COM(2018)0051).
29 Zejména článek 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým 
se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi 
a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).
30 Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u 
humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti vnitrostátních systémů zdravotního 
pojištění (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 8).
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Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA), aby navýšila počet auditů s cílem 
posuzovat dodržení požadavků na transparentnost ze strany farmaceutických 
společností;

66. konstatuje, že obrovský pokrok v biologii odhalil, že rakovina je zastřešující pojem pro 
více než 200 onemocnění a že přesnou nebo personalizovanou medicínu lze zpřístupnit 
pomocí léčivých přípravků zacílených na různé mutace; domnívá se, že přesná či 
personalizovaná medicína, kterou tvoří volba léčby na základě individuálních 
biomarkerů nádoru, je slibnou cestou ke zlepšení léčby rakoviny; vybízí proto členské 
státy, aby podpořily zavádění regionálních platforem molekulární genetiky a usnadnily 
pacientům rovný a rychlý přístup k personalizované léčbě;

67. vyzývá k plnému a rychlému uplatňování nařízení (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 
2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků31; domnívá se, že 
uplatňování tohoto nařízení by usnadnilo zahájení rozsáhlých klinických hodnocení 
prováděných harmonizovaným, účinným a koordinovaným způsobem na evropské 
úrovni s cílem usnadnit výzkum léků proti rakovině a zlepšit kvalitu života 
onkologických pacientů a jejich rodin;

68. vybízí k udržitelnějšímu prostředí pro provádění výzkumu léků proti rakovině v nové 
indikaci a dále k vytvoření dalšího projektu, který bude využívat vysoce výkonnou 
výpočetní techniku k rychlému testování stávajících molekul a nových kombinací léků, 
přičemž začít by mohl s léčbou rakovin se špatnou prognózou a vzácných druhů 
rakoviny;

69. podporuje rozvoj klinických hodnocení týkajících se nových léků proti rakovině u 
dospělých a u dětí;

70. vítá záměr Komise přijmout legislativní návrh za účelem vytvoření Úřadu pro 
připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA) s cílem předvídat, 
posílit, společně rozvíjet a usnadnit rychlý, rovný a udržitelný přístup onkologických 
pacientů k inovacím v oblasti rakoviny; vybízí k velkému konzorciu veřejných orgánů, 
soukromých společností a nevládních organizací, včetně sdružení pacientů, ve kterém 
by tyto subjekty spolupracovaly na zaručení přístupnosti a cenové dostupnosti možností 
onkologické léčby vyžadujících složité technologie, jako je buněčná terapie (buňky 
CAR T), adoptivní imunoterapie pomocí využívání extraktů nádorového genomu (nosič 
informace RNA) a nanotechnologie;

III.c Rovný přístup k léčbě rakoviny: směrem k lepší reakci na dopad krize v oblasti veřejného 
zdraví na onkologické pacienty

71. zdůrazňuje, že krize COVID-19 měla a stále má výrazný dopad na přežití pacientů s 
rakovinou a kvalitu jejich života ve všech stádiích onemocnění vinou odloženého 
screeningu, doporučení a chirurgické léčby, odkládání léčby, nedostatečných dodávek 
léčivých přípravků a dalších zdravotnických materiálů, nedostatku specializovaných 
pracovníků a omezené komunikace se zdravotnickými pracovníky;

72. domnívá se, že pandemie COVID-19 byla pro zdravotnické systémy v EU skutečným 
zátěžovým testem; zdůrazňuje, že hlavní poučení, které bychom si měli odnést, je 

                                               
31 Úř. věst. L 158, 27.5.2014, s. 1.
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nutnost budovat krizovou strategii, která by členským státům v době jakékoli další 
zdravotní krize umožnila vhodně jednat; zdůrazňuje, že konkrétní opatření podle této 
krizové strategie by měla být zaměřena na ochranu zranitelných skupin, včetně pacientů 
s rakovinou;

73. s obavami konstatuje, že pandemie COVID-19 zhoršila již dříve existující nedostatek 
pracovní síly ve zdravotnictví; uznává, že je naléhavě nutné zajistit dostatečný počet 
specializovaných zdravotníků v onkologické péči; opakuje, že konkrétní opatření v 
rámci krizové strategie by měla být zaměřena na řešení nedostatku pracovníků 
prostřednictvím náboru zdravotnických pracovníků;

74. zasazuje se o vytvoření systému digitálního zdravotnictví zaměřeného na sledování 
symptomů a zajištění onkologické léčby a péče v domácím prostředí; požaduje, aby byl 
prostřednictvím využívání telemedicíny nebo v nemocnicích v prostředí, kde nehrozí 
žádná zdravotní rizika, zajištěn stálý přístup k lékařským konzultacím a 
psychosociálním službám;

75. vyzývá k posílení komunikace mezi zdravotníky, pacienty a veřejnými orgány ohledně 
účinnosti a bezpečnosti léčebných zásahů, zejména pokud se jedná o screening, 
diagnostiku a léčbu rakoviny, a k tomu, aby byly v čase krize posíleny informační 
kampaně;

76. vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly evropské plány prevence a řízení, které by se 
zabývaly nedostatkem léků proti rakovině v časech zdravotní krize;

IV. Silná podpora pacientům s nádorovým onemocněním, osobám, které se zotavily po 
rakovině, a poskytovatelům péče

77. zdůrazňuje, že pacienti s nádorovým onemocněním by se ve svém běžném životě 
neměli setkávat s tím, že jsou trestáni dvakrát; vyzývá k přijetí antidiskriminační 
směrnice a rovněž k poctivému a rovnému provádění směrnic o finančních službách, 
například směrnice o spotřebitelském úvěru32, aniž by docházelo k diskriminaci 
onkologických pacientů nebo bývalých onkologických pacientů;

78. zdůrazňuje význam doporučení specifických pro EU zaměřených na zlepšení kvality 
života pacientů, zejména prostřednictvím podpůrné péče (úleva od bolesti, 
psychologické služby, přizpůsobená fyzická aktivita, nutriční podpora, sociální pomoc, 
přístup k reprodukčnímu zdraví a obnovení estetické integrity); žádá členské státy, aby 
uznaly následky (fyzické nebo mentální postižení) a rovněž společenskou diskriminaci;

79. vyzývá členské státy, aby přihlédly k častému vyčerpání rodin a příbuzných 
onkologických pacientů a nabídly jim psychologickou pomoc a odpočinkové doby na 
pracovišti;

80. připomíná, že posílení práv pacientů je pro evropskou strategii boje proti rakovině 
klíčové a že orientace na pacienta a participativní rozhodování musí být v samém jádru 
procesů nastavování léčby a péče; vybízí k terapeutickému vzdělávání poskytovatelů 

                                               
32 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském 
úvěru (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 66).
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péče a pacientů a posílení jejich postavení v rámci programů péče;

81. uznává pozitivní úlohu sdružení pacientů, pokud se jedná o obranu práv pacientů a 
doprovod; vyzývá Komisi a členské státy, aby k jejich požadavkům a doporučením 
přihlížely při formulování politik a právních předpisů spojených s rakovinou a poskytly 
jim veřejnou podporu s cílem zaručit jejich nezávislost na soukromém financování;

82. vyzývá členské státy, aby zlepšily opětovné začleňování bývalých onkologických 
pacientů na trh práce a usnadnily návrat do škol dětem, které se vyléčily z rakoviny; 
zasazuje se o doporučení specifická pro EU v oblasti opatření pro bývalé onkologické 
pacienty zaměřená na předcházení opětovnému propuknutí primárního nádorového 
onemocnění a rozvoje nových a na rehabilitaci těchto osob;

83. domnívá se, že Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci by měla 
být pověřena silnější úlohou v podpoře osvědčených postupů v členských státech, pokud 
se jedná o návrat onkologických pacientů a bývalých onkologických pacientů na 
pracoviště a jejich ochranu před diskriminací; těší se na novou studii ohlášenou v 
Evropském plánu boje proti rakovině týkající se návratu bývalých onkologických do 
práce, která bude mapovat vnitrostátní politiky zaměstnanosti a sociální ochrany a 
identifikovat překážky a přetrvávající výzvy;

84. podporuje plánované zavedení „chytré karty bývalého onkologického pacienta“, jak 
bylo ohlášeno v Evropském plán boje proti rakovině, pro všechny osoby v Evropě, které 
se vyléčily z rakoviny, zejména pro ty, které se vyléčily z rakoviny z dětství nebo 
dospívání, kde bude shrnuta jejich klinická anamnéza, včetně vlastních zkušeností 
pacienta, a bude díky tomu snazší realizovat a sledovat následnou péči;

85. domnívá se, že pojišťovny a banky a by neměly přihlížet ke zdravotní anamnéze osob, 
které byly postiženy rakovinou; požaduje, aby vnitrostátní právní přepisy zajistil\, aby 
bývalí onkologičtí pacienti nebyli diskriminováni ve srovnání s jinými spotřebiteli; bere 
na vědomí zájem Komise vstoupit do kontaktu s obchodníky a vytvořit etický kodex, 
který by zajistil, že se vývoj v léčbě rakoviny a vyšší účinnost léčby promítnou do 
obchodních praktik poskytovatelů finančních služeb; současně podporuje posilování 
pokroku, k němuž došlo ve Francii, Belgii, Lucembursku a Nizozemsku, kde osoby, 
které rakovinu prodělaly, požívají svého „práva být zapomenut“; požaduje, aby 
nejpozději do roku 2025 všechny členské státy zaručily právo být zapomenut všem
evropským pacientům deset let po ukončení jejich léčby a pět let po ukončení léčby 
pacientů, jejichž diagnóza byla stanovena před dosažením věku 18 let; vyzývá k 
zavedení jednotných norem pro právo být zapomenut podle příslušných ustanovení 
politiky na ochranu spotřebitele Smlouvy o fungování Evropské unie, s cílem odstranit 
roztříštěnou národní praxi v oblasti posuzování úvěruschopnosti a zajištění rovného 
přístupu k úvěrům pro bývalé onkologické pacienty;

86. vyzývá Komisi, aby podpořila Evropský kodex onkologické péče vytvořený Evropskou 
organizací pro boj proti rakovině, který je posilujícím a informačním nástrojem pro 
zajištění toho, že všem evropským občanům a pacientům bude poskytnuta ta nejlepší 
dostupná péče;

87. vnímá, že je naléhavě zapotřebí Evropská listina práv onkologických pacientů; vyzývá, 
aby tato listina stanovila práva pacientů s nádorovým onemocněním v jednotlivých 
stadiích procesu péče, tedy přístup k prevenci, výchozí diagnostice a v průběhu léčby, a 
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aby se uplatňovala rovným způsobem na všechny občany EU bez ohledu na zemi nebo 
region, v němž žijí;

V. Výzvy spojené s nádorovými onemocněními u dětí, dospívajících a mladistvých 

88. požaduje jasné politické požadavky na potřeby výzkumu rakoviny u dětí; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby napravily nerovné přidělování investic oblasti rakoviny u 
dětí; domnívá se, že by zde měl být jednoznačný a konkrétně vymezený tok finančních 
prostředků na výzkum rakoviny u dětí a příspěvky z rozpočtu by měly být vyčleněny 
napříč všemi příslušnými programy EU;

89. vyzývá Komisi a členské státy, aby se zaměřily na zajištění rovného přístupu k nejlepší 
specializované diagnostice a multidisciplinární léčbě dětí s nádorovým onemocněním a 
zlepšily výsledky léčby nádorových onemocnění ve všech členských státech; domnívá 
se, že ve všech členských státech by měla být uznána specializace dětský onkolog;

90. vyzývá, aby dospívající a mladiství s nádorovým onemocněním byli na úrovni EU 
uznáni jako zvláštní skupina osob se specifickými lékařskými a psychosociálními 
potřebami;

91. zdůrazňuje, že je nutné posílit právo na přeshraniční péči u dětí a dospívajících a 
mladistvých onkologických pacientů v případě, že nejlepší léčba není v zemi jejich 
bydliště dostupná;

92. vybízí k ambiciózní revizi nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití33 a pro 
vzácná onemocnění34 s cílem zajistit přístup k inovativním lékům proti rakovině, 
identifikovat nejdůležitější léčivé přípravky pro splnění potřeb dětí s nádory se špatnou 
prognózou, omezit zpoždění, tak aby děti měly rychlejší přístup k léčivým přípravkům 
pro použití v pediatrii, a řešit omezený přístup k některým zásadním léčivým 
přípravkům v důsledku nedostatku léčiv a vysoké ceně inovativních léčivých přípravků; 
doporučuje navýšení dostupných léků proti rakovině u dětí o 20 % do roku 2027;

93. požaduje vytvoření poradní skupiny zúčastněných stran na úrovni EU zaměřené na 
rakovinu u dětí a dospívajících a mladistvých, což by mohlo podpořit zacílené a 
soudržné provádění příslušných opatření, která zahrnuje Evropský plán boje proti 
rakovině, program Horizont Evropa a farmaceutická strategie;

94. vyzývá členské státy, aby plně provedly směrnici (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 
2019 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob35, 
která zavádí placené pracovní volno pro pečující osoby a možnost požádat o pružné 
uspořádání práce;

95. vítá vytvoření Sítě EU pro mladistvé bývalé onkologické pacienty ohlášené Komisí;

96. podporuje doporučení Společné akce pro vzácná onemocnění rakovinou na vytvoření 

                                               
33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006 ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích 
pro pediatrické použití (Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 1).
34 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro 
vzácná onemocnění (Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1).
35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 ze dne 20. června 2019 o rovnováze mezi 
pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Úř. věst. L 188, 12.7.2019, s. 79).
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evropského jedinečného identifikátoru pacienta s cílem zajistit sledování dlouhodobých 
výsledků u vyléčených dětských onkologických pacientů přeshraničně;

B. Nástroje činnosti

I. Ucelený výzkum

97. zdůrazňuje, že Evropský plán boje proti rakovině by měl být prováděn v úzké 
spolupráci s Misí proti rakovině v rámci programu Horizont Evropa a jejími cíli 
podpory investic EU do výzkumu a inovací v oblasti rakoviny;

98. připomíná, že výzkum rakoviny a jeho uplatnění v každodenní klinické praxi jsou 
zásadní pro zajištění soustavného zlepšování prevence, diagnostiky a léčby nádorových 
onemocnění a následné péče o bývalé onkologické pacienty; vítá proto spuštění 
partnerství v programu Horizont Evropa, která mají za cíl proměnit vědecké poznatky v 
inovace;

99. opakuje svou výzvu k udržitelnému a odpovídajícímu financování 
konkurenceschopného evropského výzkumu nádorových onemocnění; požaduje 
nejméně 20% navýšení při mobilizaci veřejného a soukromého výzkumu inovací v 
oblasti léčby a diagnostiky nádorových onemocnění;

100. zdůrazňuje, že je zapotřebí nezávislý a víceoborový výzkum nádorových onemocnění 
„od pracovního stolu až k lůžku“, tedy od práce v laboratoři až po aplikované studie s 
účastí pacientů; naléhavě žádá stanovení opatření, která omezí šíření dezinformací, 
zvláště na sociálních sítích;

101. vyzývá členské státy, aby přijaly pevné závazky na podporu spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru a odstranění překážek konkurenceschopnosti napříč EU;

102. zabývá se významným potenciálním dopadem využívání umělé inteligence a moderních 
technologií v rámci diagnostiky a rozhodování v léčbě nádorových onemocnění v 
nadcházejících letech; vyzývá Komisi a členské státy, aby propagovaly poznatky 
ohledně biologie nádorových onemocnění cestou zavádění genomické a informační 
infrastruktury;

103. vítá zavedení projektu Genomika pro veřejné zdraví, který bude poskytovat bezpečný 
přístup k velkým objemům genomických údajů používaných v medicíně 4P 
(preventivní, prediktivní, personalizovaná a participativní);

104. podporuje vytvoření nových digitálních zdrojů a platforem, jako je Evropská iniciativa 
pro zobrazování rakoviny, a posílení Evropského systému informací o rakovině, což 
umožní příslušným orgánům v nadcházejících letech kvalitně využívat umělé 
inteligence aplikované na data velkého objemu;

105. vítá zavedení iniciativy „Diagnostika a léčba rakoviny pro všechny“, stěžejní iniciativy 
Evropského plánu boje proti rakovině, jejímž cílem je zlepšit přístup k inovativní 
diagnostice a léčbě rakoviny a podpořit technologii „sekvenování příští generace“, 
technologii pro rychlé a účinné vytváření profilů nádorových buněk, která umožní 
výzkumným a klinickým pracovníkům sdílet onkologické profily a aplikovat stejné 
nebo podobné diagnostické a terapeutické přístupy k pacientům se srovnatelnými
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onkologickými profily;

106. vítá plánované partnerství pro rozvoj personalizované medicíny, ohlášené v Evropském 
plánu boje proti rakovině a financované z programu Horizont Evropa, které bude 
stanovovat priority pro výzkum a vzdělávání v personalizované medicíně, podporovat 
výzkumné projekty v prevenci rakoviny, diagnostice a léčbě a činit doporučení pro 
šíření přístupů personalizované medicíny v každodenní lékařské praxi; podporuje 
vytvoření plánu pro personalizovanou prevenci umožňující odhalení mezer ve výzkumu 
a inovacích a pro mapování všech známých biologických anomálií vedoucích k 
podezření na rakovinu, včetně dědičných faktorů;

107. podporuje výzkum neziskových klinických hodnocení s cílem zlepšit strategie léčby se 
zaměřením na starší osoby;

108. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly studie zaměřené na humanitní a 
společenské vědy, zejména ty, které se zabývají nerovným přístupem ke zdraví v 
jednotlivých stádiích onemocnění rakovinou;

109. domnívá se, že Komise a členské státy by měly podporovat vznik evropských 
polycentrických klinických hodnocení;

110. podporuje klinický výzkum zaměřený na vyhodnocení proveditelnosti, účinnosti a 
nákladové efektivity zásahů, které nejsou spojeny s léčbou, jako jsou studie zdravotních 
faktorů (zejména environmentálních faktorů) a kvality života;

111. je pevně přesvědčen, že sdružení pacientů by se měla podílet na vymezování 
výzkumných cílů pro klinická hodnocení, aby bylo zajištěno, že tato hodnocení budou 
řešit nenaplněné potřeby evropských pacientů; domnívá se, že konečné výsledky 
hodnocení by měly být sděleny pacientům, kteří se hodnocení zúčastnili, a veřejnosti;

112. zasazuje se o větší transparentnost v procesu výzkumu a vývoje léčby rakoviny, včetně 
vzniku portálu, který by pacientům umožňoval přístup k informacím o dostupných 
klinických hodnoceních v Evropě;

II. Sdílené znalosti

113. domnívá se, že sdílení odborných znalostí, údajů, vzdělávacích programů a 
komunikačních nástrojů je nezbytné ke zlepšení poznatků o rakovině na straně 
zdravotníků i pacientů; zdůrazňuje citlivou povahu zdravotních údajů a vyzývá k tomu, 
aby bylo beze zbytku dodržováno nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)36;

114. žádá Komisi, aby posoudila fungování evropských referenčních sítí, zvláště jejich úlohy 
ve shromažďování a sdílení odborných znalostí a osvědčených postupů, a tudíž 
racionalizování předání pacienta v rámci řízení vzácných nádorových onemocnění, což 
bude mít vliv na přibližně 5,1 milionu pacientů napříč Evropou a vyžádá si rozsáhlou 
spolupráci;

                                               
36 Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1.
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115. zdůrazňuje, že je nutné zajistit udržitelné dlouhodobé financování evropských 
referenčních sítí; podporuje rozšíření evropských referenčních sítí na specifické druhy 
rakoviny (vzácné, komplexní, obtížně léčitelné) a nádorová onemocnění u dětí;

116. domnívá se, že vylepšení evropských referenčních sítí bude nezbytně zahrnovat účast 
všech členských států na stávajících evropských referenčních sítích, kdy každý členský 
stát bude mít nejméně jednoho „řádného“ a jednoho „přidruženého“ člena v každé ERN, 
usnadnění individuální cesty pacienta skrze účinnou spolupráci vnitrostátních 
kontaktních míst s evropskými referenčními sítěmi, hodnocení fungování evropských 
referenčních sítí na základě sdílení údajů o jejich výsledcích a navazování sítí v terénu 
ohledně vzácných nádorových onemocnění, zavádění nástrojů telemedicíny, které 
umožní sdílení záznamů o případu a výsledků zobrazovacích metod, a přidělení 
odpovídajícího a dlouhodobého financování, jak na unijní (EU4Health), tak vnitrostátní 
úrovni;

117. vyzývá členské státy, aby podpořily specializovaný a potřebám přizpůsobený přístup ke 
vzácným typům nádorů a nádorovým onemocněním u dětí s využitím iniciativ EU a do 
svých vnitrostátních zdravotních systémů plně začlenily evropské referenční sítě;

118. připomíná, že společné výzkumné středisko převzalo aktivní úlohu při podpoře činností 
a shromažďování údajů z registrů nádorových onemocnění; domnívá se, že mandát, 
financování a politická podpora k tomu, aby společné výzkumné středisko pokračovalo 
a urychlilo svou výzkumnou práci s registry nádorových onemocnění, by měly být 
posíleny;

119. vítá spuštění centra Znalostního onkologického centra v roce 2021, ohlášeného v 
Evropském plánu boje proti rakovině, které by mělo přispět k výměně a koordinaci 
vědeckých a technických iniciativ souvisejících s nádorovými onemocněními na úrovni 
EU; domnívá se, že toto znalostní centrum by mělo vycházet ze screeningu údajů, zpráv 
evropských referenčních sítí a registrů nádorových onemocnění a mělo by být součástí 
Evropského institutu pro boj proti rakovině;

120. doporučuje vytvoření nejméně jednoho registru nádorových onemocnění v každém 
regionu EU, včetně odlehlých a nejvzdálenějších regionů; podporuje posílení kapacity 
národních registrů nádorových onemocnění s cílem shromažďovat údaje (včetně údajů o 
životním stylu nebo socioekonomických údajů), lépe identifikovat příčinu nerovností v 
incidenci, prevalenci a vyléčení se z rakoviny; vyzývá členské státy, aby zajistily 
srovnatelnost zdrojů údajů a interoperabilitu regionálních a národních registrů 
nádorových onemocnění;

121. rozhodně podporuje vytvoření Registru nerovností v oblasti onkologických onemocnění 
na evropské úrovni, jak bylo oznámeno v Evropském plánu boje proti rakovině, s cílem 
identifikovat trendy, rozdíly a nerovnosti mezi členskými státy navzájem a uvnitř těchto 
států; je přesvědčen, že tento registr pomůže odhalit problémy a konkrétní oblasti 
činnosti, což poslouží jako vodítko pro investice a intervence na úrovni EU, vnitrostátní 
a regionální úrovni;

122. podporuje záměr Komise umožnit onkologickým pacientům zabezpečení jejich přístupu 
a sdílení elektronických zdravotních záznamů přes hranice; má za to, že by Komise 
měla položit základ evropskému prostoru zdravotních údajů, ve spojení s přechodem 
Evropy na digitální zdravotnictví, a to shromažďováním a analyzováním lékařských 
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údajů (z onkologických registrů, nemocnic, akademických klinických hodnocení a 
kohort) a biologických údajů (z krve a vzorků nádorové tkáně) v evropském cloudu pro 
nádorová onemocnění, jemuž bude hostitelskou organizací Evropský institut pro boj 
proti rakovině; vybízí k využívání zdravotních údajů pro nekomerční účely („datový 
altruismus“); vítá plánované vytvoření virtuálního „Evropského digitálního centra pro 
onkologické pacienty“ jako součásti plánované Mise proti rakovině s cílem podpořit 
standardizovaný přístup k dobrovolnému uchovávání a výměně údajů o pacientech; 
doporučuje začleňovat pacienty do jakýchkoli činností týkajících se uchovávání a 
využívání zdravotních údajů pro účely tvorby politik a výzkumné účely; vítá plánované 
rozšíření Evropského systému informací o rakovině před rokem 2022;

123. požaduje, aby došlo ke zlepšení norem ve vzdělávání a odborné přípravě 
zdravotnických pracovníků; vybízí ke společným a víceoborovým programům 
vzdělávání pro zdravotnické pracovníky a požaduje přitom úzkou spolupráci s 
evropskými učenými společnostmi; vítá spuštění mezioborového vzdělávacího 
programu v oblasti rakoviny, který bude zahrnovat spolupráci mezi členskými státy 
prostřednictvím Evropského institutu pro boj proti rakovině;

III. Vytvoření Evropského institutu pro boj proti rakovině

124. požaduje vytvoření Evropského institutu pro boj proti rakovině, kterého by se účastnily 
všechny zúčastněné strany (zástupci každého z vnitrostátních programů pro kontrolu 
rakoviny, sdružení pacientů a poskytovatelů péče, učené společnosti atd.) a který by byl 
odpovědný za následující úkoly:

a) koordinování sítě všech vnitrostátních programů pro kontrolu rakoviny;

b) vytvoření evropského plánu, na jehož základě by byly spuštěny rozsáhlé kampaně 
prevence a vzdělávací programy o podpoře zdraví;

c) koordinace vytvoření společných kritérií kvality s cílem poskytovat poradenství pro 
vnitrostátní akreditaci screeningových programů, registry nádorových onemocnění 
a centra péče o onkologické pacienty;

d) hostitelská organizace pro plánované Znalostní onkologické centrum; vypracování 
každoročních zpráv a stanovení rámců ke zlepšení sběru údajů ze screeningových 
programů, registrů nádorových onemocnění a evropských referenčních sítí na 
úrovni EU;

e) koordinace výměny osvědčených postupů a výsledků mezi evropskými 
referenčními sítěmi a komplexními onkologickými centry;

f) vytvoření komplexního modelu založeného na Evropském plánu boje proti 
rakovině s cílem identifikovat výzkumné priority a případně umožnit vytvoření 
koordinované a účinné výzkumné jednotky pro výzkum rakoviny v Evropě;

g) usnadňování sdílení anonymizovaných údajů, shromažďovaných v evropském 
cloudu pro nádorová onemocnění, pro klinické pracovníky a výzkumníky;

h) podpora společných vzdělávacích programů pro zdravotnické pracovníky, pacienty 
a poskytovatele péče;
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i) poskytování aktualizovaných, certifikovaných a transparentních informací občanům 
a pracovníkům v otázkách příčin nádorových onemocnění, způsobech jejich léčby a 
právních předpisů EU;

j) sledování úrovně plnění příslušných doporučení ve vnitrostátních programech pro 
kontrolu rakoviny jednotlivých členských států;

k) navrhování měřitelných a opakovatelných ukazatelů pro hlavní výstupy uvedené 
v Evropském plánu boje proti rakovině;

IV. Financování Evropského plánu boje proti rakovině

125. zdůrazňuje, že na Evropský plán boje proti rakovině nelze pohlížet jen jako na politický 
závazek k řízení změny, ale také jako na soubor konkrétních a ambiciózních iniciativ, 
které budou podporovat, koordinovat a doplňovat úsilí členských států ke snížení 
utrpení způsobovaného rakovinou; zdůrazňuje, že k tomu, aby se iniciativy uvedené v 
plánu proměnily na konkrétní opatření, je třeba zajistit jejich odpovídající financování; 
zdůrazňuje však dosavadní rozdílnou schopnost členských států absorbovat fondy 
vyčleněné na programy zdravotní péče;

126. vyzývá členské státy, aby zajistily, že budou pro odpovídající provádění plánu i jejich 
příslušného vnitrostátního programu pro kontrolu rakoviny přiděleny dostatečné 
finanční prostředky; domnívá se, že by na provádění vnitrostátních programů pro 
kontrolu rakoviny nemělo být přiděleno více než 30 % prostředků Evropského plánu 
boje proti rakovině;

127. vítá plán financování ve výši 4 miliardy EUR a konstatuje doplňkovost zdrojů 
financování, jak je to stanoveno v plánu samotném; připomíná, že plán bude čerpat z 
různých zdrojů financování, jako jsou například programy EU4Health, Horizont Evropa 
a Digitální Evropa, fondy politiky soudržnosti a Nástroj pro oživení a odolnost; 
zdůrazňuje nutnost toho, aby se boj proti nádorovým onemocněním do všech zdrojů 
financování začleňoval soudržným a transparentním způsobem; zdůrazňuje zejména 
důležitost posílení výzkumu rakoviny a prevence rakoviny a potřebu věnovat více 
zdrojů na jejich financování;

°

° °

128. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, vládám a parlamentům 
členských států a Světové zdravotnické organizaci.
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