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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενδυνάμωση της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου – προς 
μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη στρατηγική
(2020/2267(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφασή του της 18ης Ιουνίου 2020 για τη σύσταση ειδικής 
επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου, και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, 
της αριθμητικής σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της1,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Ειδικής Επιτροπής του για την καταπολέμηση 
του καρκίνου, της 27ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο «Εισηγήσεις της Ειδικής Επιτροπής 
για την καταπολέμηση του καρκίνου (BECA) με γνώμονα τη διαμόρφωση του 
μελλοντικού ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου»2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2021, σχετικά με 
το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου (COM(2021)0044),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (COM(2019)0640),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία3,

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027 («Ορίζων Ευρώπη»)4 και την ειδική Αποστολή για τον Καρκίνο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»5,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Μαΐου 2020, με τίτλο «Από 
το αγρόκτημα στο πιάτο – Μια στρατηγική για ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το 
περιβάλλον σύστημα τροφίμων» (COM(2020)0381),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με 
τη φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (COM(2020)0761),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2020, με τίτλο 
«Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων – Για ένα περιβάλλον χωρίς 
τοξικές ουσίες» (COM(2020)0667),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική για τις 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0160.
2 Έγγραφο εργασίας της 27ης Οκτωβρίου 2020.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
4 Κανονισμός (ΕΕ) 2021/695, της 28ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζων Ευρώπη», τον καθορισμό των κανόνων συμμετοχής και διάδοσής του, ΕΕ L 170 της 
12.5.2021, σ. 1.
5 Ενδιάμεση έκθεση του Συμβουλίου της Αποστολής για τον Καρκίνο με τίτλο «Conquering cancer: Mission 
possible» [Η νίκη κατά του καρκίνου είναι δυνατή].
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χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Ιουλίου 2020 σχετικά με τη στρατηγική της 
ΕΕ για τη δημόσια υγεία μετά την κρίση COVID-197,

– έχοντας υπόψη τη συνοπτική έκθεση της δημόσιας διαβούλευση της Ειδικής Επιτροπής 
του για την καταπολέμηση του καρκίνου, της 19ης Απριλίου 2021, με τίτλο «The 
impact of the COVID-19 pandemic on cancer prevention, health services, cancer 
patients and research: lessons from a public health crisis» [Ο αντίκτυπος της πανδημίας 
COVID-19 στην πρόληψη του καρκίνου, στις υπηρεσίες υγείας, στους καρκινοπαθείς 
και στην έρευνα: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση στον τομέα της δημόσιας 
υγείας],

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2020, με τίτλο 
«Οικοδομώντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ετοιμότητα και ανθεκτικότητα 
απέναντι σε διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας» (COM(2020)0724), και τις 
συναφείς προτάσεις της Επιτροπής για κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 2020, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές 
κατά της υγείας (COM(2020)0727), σχετικά με την ενίσχυση του ρόλου του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όσον αφορά την ετοιμότητα έναντι κρίσεων και 
τη διαχείριση κρίσεων για τα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
(COM(2020)0725), και σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
851/2004 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(COM(2020)0726),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/522 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Μαρτίου 2021, για τη θέσπιση Προγράμματος σχετικά με τη 
δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας [Πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» 
(EU4Health)] για την περίοδο 2021-20278,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/694 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2021, για τη θέσπιση του προγράμματος Ψηφιακή 
Ευρώπη9,

– έχοντας υπόψη τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών, και 
ιδίως τον στόχο 3 για την καλή υγεία και την ευημερία,

– έχοντας υπόψη την τέταρτη έκδοση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου,

– έχοντας υπόψη τη δραστηριότητα και τα συμπεράσματα της διακομματικής 
κοινοβουλευτικής ομάδας συμφερόντων «Βουλευτές του ΕΚ κατά του καρκίνου» 
(MAC),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου 

                                               
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0201.
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0205.
8 ΕΕ L 107 της 26.3.2021, σ. 1.
9 ΕΕ L 166 της 11.5.2021, σ. 1.
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(A9-0000/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την πρόοδο που ζητούν να πραγματοποιηθεί 
οι οικογένειες και οι ιατροί των 1,3 εκατομμυρίων ατόμων τα οποία χάνουν τη μάχη με 
τον καρκίνο ετησίως στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων 6 000 παιδιών, τις βασικές 
ανάγκες των ασθενών που χρειάζονται τώρα αποδοτικές και καινοτόμες θεραπείες, τις 
θεμιτές προσδοκίες περισσότερων από 12 εκατομμυρίων επιζώντων που βρίσκονται 
αντιμέτωποι με τη δύσκολη επιστροφή σε μια «φυσιολογική ζωή», τη σαφή βούληση 
των μελλοντικών γενεών να προστατευτούν από απειλές κατά της υγείας, και την 
ανησυχία των κυβερνήσεων οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με την αυξανόμενη 
οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται ο καρκίνος και οι συναφείς θεραπείες·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10 % του 
παγκόσμιου πληθυσμού μεν, αλλά το ένα τέταρτο όλων των κρουσμάτων καρκίνου δε, 
και ότι ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην Ευρώπη μετά τις καρδιαγγειακές 
παθήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την ελαφρά μείωση της θνησιμότητας χάρη 
στις εκστρατείες προσυμπτωματικού ελέγχου και τις θεραπευτικές καινοτομίες, 
αυξάνεται ο αριθμός των διαγνωσθέντων, ιδίως λόγω της αύξησης του προσδόκιμου 
ζωής, πράγμα που συνεπάγεται δημογραφική γήρανση. λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 
τα τρία τέταρτα του συνόλου των διαγνωσθέντων στην ΕΕ είναι ηλικίας 60 ετών και 
άνω·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται εμφανής η κοινωνική αδικία στον τομέα της 
αντικαρκινικής περίθαλψης, καθώς η διακύμανση στα ποσοστά επιβίωσης από καρκίνο 
στα κράτη μέλη της ΕΕ υπερβαίνει το 25 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ 
βρίσκονται αντιμέτωποι με ανισότητες όσον αφορά την πρόληψη, την προστασία από 
παράγοντες κινδύνου, την εκπαίδευση σε θέματα υγιεινών συμπεριφορών, και τα 
εφόδια έναντι της παραπληροφόρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της ΕΕ 
βρίσκονται αντιμέτωποι με ανισότητες όσον αφορά την έγκαιρη πρόσβαση σε ποιοτική 
περίθαλψη μεταξύ κρατών μελών και μεταξύ περιφερειών σε κάθε χώρα· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι, μετά την ανάρρωση ή σε στάδιο ύφεσης, οι πολίτες της ΕΕ βρίσκονται 
αντιμέτωποι με ανισότητες όσον αφορά τη δυνατότητά τους να επιστρέψουν στην 
εργασία, να είναι οικονομικά ανεξάρτητοι, και να αποκαταστήσουν μια αρμονική 
οικογενειακή, κοινωνική και συναισθηματική ζωή·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπιστεί ειδικές εθνικές ή 
περιφερειακές πολιτικές κατά του καρκίνου, με ετερογενείς αποστολές και 
προϋπολογισμούς·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου δεν 
θα πρέπει να έχει ως αποκλειστικό στόχο την καταπολέμηση ενός καίριου ζητήματος 
δημόσιας υγείας και την παροχή βοήθειας στους ασθενείς ώστε να έχουν μια 
μακρύτερη και καλύτερη ζωή, αλλά θα πρέπει επίσης να θέσει επί τάπητος τη μείωση 
των ανισοτήτων και των αδικιών και την ελάφρυνση της οικονομικής επιβάρυνσης της 
νόσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει μια προσέγγιση 
που να εστιάζει στον ασθενή και στα δικαιώματα των πολιτών, ενσωματώνοντας στον 
πυρήνα του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου τη δικαιοσύνη, 
τη βιωσιμότητα, την ισότητα, την αλληλεγγύη, την καινοτομία και τη συνεργασία·
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ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γραμματισμός σε θέματα υγείας περιλαμβάνει την απόκτηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων, την ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα, και την 
αυτοπεποίθηση να αναλαμβάνει ο καθένας δράση για τη βελτίωση της προσωπικής και 
κοινοτικής υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις για την προώθηση του 
γραμματισμού σε θέματα υγείας στο πλαίσιο του σχεδίου θα πρέπει να εστιάζουν στην 
ενδυνάμωση των ασθενών και των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι 
προσπάθειες για τη βελτίωση του γραμματισμού σε θέματα υγείας θα πρέπει να 
συνυπολογίζουν τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και να διασφαλίζουν ότι οι 
απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε κοινές γλώσσες εκτός ΕΕ, ώστε να είναι 
προσιτές σε μετανάστες και νεοαφιχθέντες·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε συνδυασμό με τις 
συστάσεις και τις δράσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC), 
με τους ΣΒΑ των Ηνωμένων Εθνών για την παγκόσμια υγεία, και με τις συστάσεις και 
τις κατευθυντήριες γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), θα πρέπει δε 
να αναγνωρίζει ως προτεραιότητα την αλληλεγγύη και τη συνεργασία της ΕΕ με χώρες 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως πρότυπο για την αντιμετώπιση άλλων μη μεταδοτικών νόσων, και ότι θα πρέπει, 
επομένως, και οι ασθενείς με άλλες χρόνιες παθήσεις να επωφεληθούν από τα 
επιτεύγματα του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα του καρκίνου, είναι 
απολύτως απαραίτητη μια κοινή πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι την πρωταρχική αρμοδιότητα για την προστασία της υγείας και για τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης φέρουν τα κράτη μέλη·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται μια ολοκληρωμένη, πολυεπιστημονική και 
συντονισμένη προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικοί, ατομικοί, 
περιβαλλοντικοί και εμπορικοί καθοριστικοί παράγοντες για την υγεία σε 
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να υποστηριχθούν δράσεις 
που θέτουν στο στόχαστρο όλες τις πτυχές του καρκίνου (πρόληψη, ανίχνευση, 
θεραπευτική αντιμετώπιση, παρηγορητική φροντίδα και επανένταξη), με την 
αποτελεσματική κινητοποίηση βασικών εργαλείων όπως η έρευνα και η ανταλλαγή 
γνώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν 
μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης στον τομέα των ερευνών για τον καρκίνο·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να προωθηθούν περαιτέρω η ενσωμάτωση της 
διάστασης της υγείας σε όλες τις πολιτικές και η προσέγγιση «Μία υγεία», θα πρέπει δε 
να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ οι προσπάθειες για την καταπολέμηση 
του καρκίνου·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να κινητοποιήσουν τις 
δυνάμεις τους και να παράσχουν επαρκή κίνητρα και βιώσιμους προϋπολογισμούς, 
ώστε να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος να εκμηδενίσουμε την επιβάρυνση και τη 
θνητότητα του καρκίνου στην Ευρώπη·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα 
μπορούσε, επομένως, να αποτελέσει το πρώτο βήμα προς μια πραγματική Ευρωπαϊκή 
Ένωση Υγείας·
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Α. Τομείς δράσης 

I. Πρόληψη του καρκίνου σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές

1. πιστεύει ένθερμα ότι πρέπει να αναληφθούν προληπτικές δράσεις κατά του καρκίνου 
στο σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

2. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν 
αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, με βάση βέλτιστες 
πρακτικές, ανεξάρτητη εμπειρογνωσία και καθοδήγηση·

3. αναγνωρίζει ότι πάνω από το 40 % όλων των καρκίνων μπορεί να προληφθεί μέσω 
συντονισμένων δράσεων που αντιμετωπίζουν τους καθοριστικούς παράγοντες υγείας σε 
κοινωνικό, ατομικό, περιβαλλοντικό και εμπορικό επίπεδο·

4. υποστηρίζει τον στόχο της Αποστολής για τον Καρκίνο του προγράμματος «Ορίζων 
Ευρώπη» να αποτρέψει περισσότερους από 3 εκατομμύρια πρόσθετους πρόωρους 
θανάτους κατά την περίοδο 2021-2030, με την επιτάχυνση της προόδου στα 
προγράμματα πρόληψης και ελέγχου του καρκίνου και με την εξασφάλιση πιο ισότιμης 
πρόσβασης στα προγράμματα αυτά·

5. αποδοκιμάζει τις σημαντικές ανισότητες στον τομέα της υγείας στην ΕΕ όσον αφορά 
την πρόληψη του καρκίνου· εμμένει στην ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους 
ευάλωτους και περιθωριοποιημένους πληθυσμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες πρόληψης του καρκίνου·

6. αναγνωρίζει ότι η χρήση καπνού, και ειδικότερα το κάπνισμα τσιγάρων, είναι μακράν η 
σημαντικότερη αιτία καρκίνου που μπορεί να προληφθεί στην ΕΕ, καθώς ευθύνεται για 
το 15-20 % των κρουσμάτων καρκίνου στην Ευρώπη και αποτελεί τον κύριο 
παράγοντα κινδύνου θανάτου από καρκίνο στην Ευρώπη (το 27 % των θανάτων από 
καρκίνο ισοδυναμεί με 700 000 θανάτους από καρκίνο ετησίως στην ΕΕ)· υπενθυμίζει 
τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών της ΕΕ, δεδομένου ότι σημειώνεται
μεγαλύτερη από πενταπλάσια διακύμανση του ποσοστού καπνιστών μεταξύ των 
χωρών·

7. υποστηρίζει ένθερμα τον στόχο μιας «γενιάς χωρίς καπνό», όπως ορίζεται στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, όπου λιγότερο από το 5 % του 
πληθυσμού θα χρησιμοποιεί προϊόντα καπνού έως το 2040, σε σύγκριση με το 25 % 
περίπου σήμερα·

8. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να αναθεωρήσει την οδηγία για τα προϊόντα 
καπνού10, την οδηγία για τη φορολογία των προϊόντων καπνού11 και το νομικό πλαίσιο 
για τις διασυνοριακές αγορές καπνού από ιδιώτες, προκειμένου να εισαχθούν τα εξής:

α) αύξηση των ελάχιστων ειδικών φόρων κατανάλωσης για όλα τα προϊόντα καπνού, 

                                               
10 Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, ΕΕ L 127 της 
29.4.2014, σ. 1.
11 Οδηγία 2011/64/ΕΕ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά, ΕΕ L 176 της 5.7.2011, σ. 24.
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η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της χρήσης καπνού, ιδίως από νέους·

β) απαίτηση για απλή συσκευασία και υποχρέωση αναγραφής προειδοποιήσεων για 
την υγεία στο 80 % της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης της συσκευασίας τσιγάρων·

γ) απαγόρευση των αρωματικών ουσιών σε όλα τα προϊόντα καπνού, ώστε να μειωθεί 
η ελκυστικότητα των προϊόντων αυτών για τους μη καπνιστές και τους νέους·

δ) ανάθεση στα κράτη μέλη της εξουσίας να απαγορεύσουν τα πλαστικά φίλτρα 
τσιγάρων για υγειονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους·

ε) συνέχιση της αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία που συνδέονται με τα 
ηλεκτρονικά τσιγάρα, και κατάρτιση ευρωπαϊκού καταλόγου ουσιών που 
περιέχονται στα προϊόντα αυτά και εκπέμπονται από αυτά, με βάση το υπόδειγμα 
που δημοσίευσε ο γαλλικός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Υγείας·

9. ζητεί να εφαρμοστεί ταχέως η σύμβαση-πλαίσιο του ΠΟΥ για τον έλεγχο του καπνού, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των πολιτικών δημόσιας υγείας από τα 
συμφέροντα της καπνοβιομηχανίας·

10. υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την επικαιροποίηση της σύστασης 
του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για περιβάλλον χωρίς καπνό12, ώστε να 
επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της στα νεοεμφανιζόμενα προϊόντα, όπως ηλεκτρονικά 
τσιγάρα και προϊόντα αεριοποιημένου καπνού, αλλά και να διευρυνθούν οι χώροι χωρίς 
καπνό, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων·

11. υπενθυμίζει ότι η αιθανόλη και η ακεταλδεΰδη στα αλκοολούχα ποτά ταξινομούνται 
από τον IARC ως καρκινογόνοι για τον άνθρωπο ουσίες, και ότι, σύμφωνα με 
εκτιμήσεις, στην Ευρώπη το 10 % όλων των κρουσμάτων καρκίνου σε άνδρες και το 
3 % όλων των κρουσμάτων καρκίνου σε γυναίκες οφείλονται στην κατανάλωση 
αλκοόλ·

12. επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να μειωθεί τουλάχιστον κατά 10 % η επιβλαβής 
κατανάλωση αλκοόλ έως το 2025· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
προωθήσουν δράσεις για τη μείωση και την πρόληψη της βλάβης που προκαλείται από 
την κατανάλωση αλκοόλ στο πλαίσιο μιας αναθεωρημένης στρατηγικής της ΕΕ για το 
αλκοόλ13· υποστηρίζει την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, με τη βελτίωση της 
επισήμανσης των αλκοολούχων ποτών, ώστε να περιλαμβάνει εμφανείς 
προειδοποιητικές ετικέτες, και τη θέσπιση υποχρέωσης για την αναγραφή του 
καταλόγου συστατικών και των διατροφικών πληροφοριών· ζητεί να απαγορευτεί η 
διαφήμιση αλκοόλ σε αθλητικές εκδηλώσεις και να απαγορευτεί η χορηγία από 
παραγωγούς αλκοολούχων ποτών στον αθλητισμό· θεωρεί σημαντικό να 
προστατεύονται τα παιδιά από εμπορική επικοινωνία που αφορά την κατανάλωση 
αλκοόλ, καθώς και από την τοποθέτηση προϊόντων και τη χορηγία από παραγωγούς 
αλκοολούχων ποτών, ιδίως στο ψηφιακό περιβάλλον· ζητεί να παρακολουθείται 
αυστηρά η εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 

                                               
12 ΕΕ C 296 της 5.12.2009, σ. 4.
13 Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τη στήριξη των 
κρατών μελών στην προσπάθειά τους να μειώσουν τις βλάβες που προκαλούνται από το οινόπνευμα 
(COM(2006)0625).
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μέσων14· ενθαρρύνει τη διάθεση δημόσιων πόρων για εθνικές και ευρωπαϊκές 
εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού· υποστηρίζει την προγραμματισμένη αναθεώρηση 
της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τη φορολόγηση του αλκοόλ και τις διασυνοριακές 
αγορές αλκοόλ από ιδιώτες, καθώς, και την επανεξέταση των πολιτικών τιμολόγησης 
του αλκοόλ, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των φόρων επί των αλκοολούχων 
ποτών·

13. τονίζει τον ρόλο της υγιεινής διατροφής στην πρόληψη του καρκίνου, και ότι οι 
ατομικοί κίνδυνοι καρκίνου μπορούν να μειωθούν με την επαρκή πρόσληψη φρούτων 
και λαχανικών· επικροτεί, επομένως, την επικείμενη αναθεώρηση του προγράμματος 
της ΕΕ για τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν 
ενημερωμένες, υγιεινές και βιώσιμες επιλογές ως προς τα τρόφιμα, με τη θέσπιση 
εναρμονισμένης, υποχρεωτικής διατροφικής επισήμανσης στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας, όπως το Nutri-Score· επικροτεί την έμφαση στην υγιεινή διατροφή στο 
πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ για τα παιδιά15, και ζητεί να καταρτιστεί νέο σχέδιο 
δράσης της ΕΕ για την παιδική παχυσαρκία· υποστηρίζει τη λήψη φορολογικών μέτρων 
για να καταστούν τα φρέσκα τρόφιμα (όπως όσπρια, σιτηρά και λαχανικά) πιο προσιτά 
και προσβάσιμα σε εθνικό επίπεδο, ιδίως για τα άτομα με χαμηλό εισόδημα· προτρέπει 
τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν πολιτικές τιμολόγησης, όπως η διαφοροποίηση του 
φόρου προστιθέμενης αξίας, και ελέγχους της διάθεσης στην αγορά, ώστε να 
επηρεάσουν τη ζήτηση και την οικονομική προσιτότητα των τροφίμων και ποτών με 
χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη, καθώς 
και την πρόσβαση σε αυτά· υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην προσπάθειά τους να 
περιορίσουν τη διαφήμιση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και των ποτών που 
περιέχουν ζάχαρη ή γλυκαντικές ουσίες, μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης·

14. καλεί τα κράτη μέλη, τους φορείς περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, και τους 
εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών να προωθήσουν και να διευκολύνουν τις 
αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες ως γνωστό περιορίζουν τόσο την εμφάνιση όσο 
και την υποτροπή του καρκίνου, καθώς και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, και 
ευνοούν την κοινωνική ένταξη·

15. επικροτεί την έναρξη της εκστρατείας της ΕΕ «HealthLifestyle4all», η οποία 
περιλαμβάνει την προώθηση του αθλητισμού, της σωματικής άσκησης και της υγιεινής 
διατροφής, καθώς και άλλων βασικών τομέων·

16. παρατηρεί ότι η ηλιακή ακτινοβολία περιλαμβάνει αόρατη υπεριώδη (UV) ακτινοβολία 
που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του δέρματος· υποστηρίζει την ενίσχυση της 
προστασίας από την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία σε επίπεδο ΕΕ, ειδικότερα στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για τους 
υπαίθριους εργαζομένους· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τους κανόνες 

                                               
14 Οδηγία (EE) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, ΕΕ L 303 της 
28.11.2018, σ. 69.
15 Πρόταση της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής 
εγγύησης για τα παιδιά (COM(2021)0137).
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για τις συσκευές τεχνητού μαυρίσματος (ηλιακοί πάγκοι)16 και να συνεργαστούν για τη 
σταδιακή κατάργηση των ηλιακών πάγκων για καλλυντικούς σκοπούς·

17. αναγνωρίζει ότι περίπου το 2 % της επιβάρυνσης του καρκίνου στην Ευρώπη μπορεί να 
αποδοθεί στην ιοντίζουσα ακτινοβολία, και ότι η έκθεση στο ραδόνιο και στα προϊόντα 
της διάσπασής του σε εσωτερικούς χώρους είναι η δεύτερη κύρια αιτία καρκίνου των 
πνευμόνων στην Ευρώπη· αναμένει τα αποτελέσματα του προγράμματος έρευνας και 
κατάρτισης της Ευρατόμ17, το οποίο θα βελτιώσει τις γνώσεις σχετικά με την έκθεση 
στο ραδόνιο, και τα προτεινόμενα αντίμετρα για τη μείωση της συσσώρευσής του σε 
κατοικίες· προτρέπει τα κράτη μέλη να επικαιροποιούν τακτικά τα εθνικά τους σχέδια 
για τη μείωση της έκθεσης στο ραδόνιο, όπως απαιτείται στην οδηγία για την έκθεση σε 
πηγές ραδιενέργειας18· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων που εκτίθενται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες, όπως τα πληρώματα 
αεροπορικών εταιρειών, οι εργαζόμενοι σε πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς, και οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας που εργάζονται στους κλάδους της ακτινολογίας, 
της ακτινοθεραπείας ή της πυρηνικής ιατρικής·

18. θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου 
στην Ευρώπη, χάρη στη μείωση της ρύπανσης του αέρα, των τροφίμων, των υδάτων 
και του εδάφους και της έκθεσης σε χημικές ουσίες· ζητεί να ενσωματωθεί στη 
στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στις στρατηγικές για τα χημικά, τη 
μηδενική ρύπανση και το μη τοξικό περιβάλλον η αξιολόγηση του αντικτύπου των 
πολιτικών στην επίπτωση του καρκίνου· επικροτεί την επικείμενη αναθεώρηση των 
προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η κοινή 
γεωργική πολιτική μειώνει την πρόσληψη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων· ενθαρρύνει 
τη χρήση και την ανάπτυξη φαρμάκων που είναι ασφαλέστερα για το περιβάλλον·

19. προσβλέπει στην εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας για το πόσιμο νερό19 και στην 
εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα20, ώστε να μειωθούν οι 
συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην επίπτωση του καρκίνου·

20. ζητεί η καταχώριση, η αξιολόγηση, η αδειοδότηση και οι περιορισμοί των χημικών 
ουσιών δυνάμει του κανονισμού REACH21 να διενεργούνται σε συνδυασμό με τις 

                                               
16 Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την 
εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού 
υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 357.
17 Κανονισμός (Ευρατόμ) 2021/765 του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2021, σχετικά με τη θέσπιση 
προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-
2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη», 
ΕΕ L 167I της 12.5.2021, σ. 81.
18 Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων 
ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ΕΕ L 13 της 
17.1.2014, σ. 1.
19 Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, 
σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 435 της 23.12.2020, σ. 1.
20 Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1.
21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 
2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, ΕΕ L 396 της 30.12.2006, 
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αξιολογήσεις του IARC· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει αποτελεσματικές 
κατευθυντήριες γραμμές και νομοθεσία για να μειωθεί η έκθεση των πολιτών σε 
καρκινογόνους ουσίες·

21. θεωρεί ότι η επόμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κώδικα κατά του Καρκίνου 
(ECAC) θα πρέπει να συνυπολογίζει τις τελευταίες γνώσεις σχετικά με τους 
περιβαλλοντικές καρκινογόνους ουσίες· ζητεί να αναθεωρηθεί ο κανονισμός σχετικά με 
τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα22, προκειμένου να μειωθεί η έκθεση σε 
καρκινογόνους ουσίες και ενδοκρινικούς διαταράκτες·

22. υπενθυμίζει ότι η έκθεση στην εργασία ευθύνεται για τουλάχιστον 120 000 θανάτους
από καρκίνο ετησίως στην ΕΕ· προσβλέπει στο προσεχές νέο στρατηγικό πλαίσιο της 
ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2021-2027, την 
τακτική επικαιροποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με 
την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε 
καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία23, και την 
συμπερίληψη πρόσθετων δεσμευτικών ορίων επαγγελματικής έκθεσης στην εν λόγω 
οδηγία· επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την 
περαιτέρω μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στον αμίαντο το 2022· ζητεί από τα 
κράτη μέλη να διευκολύνουν την αναγνώριση και την αποζημίωση των αποδεδειγμένων 
μορφών καρκίνου που συνδέονται με την εργασία· τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλίζονται τα καλύτερα δυνατά γενικά και ατομικά μέτρα προστασίας για τους 
εργαζομένους στον τομέα της υγείας που χειρίζονται αντικαρκινικά φάρμακα·

23. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την πρόληψη των καρκίνων 
που συνδέονται με λοιμώδεις νόσους· υπενθυμίζει ότι ο ιός των ανθρώπινων 
θηλωμάτων (HPV) είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη που συνδέεται με τον 
καρκίνο της μήτρας, του τραχήλου της μήτρας και του στοματοφάρυγγα· επικροτεί τα 
προγράμματα εμβολιασμού για την καταπολέμηση της μετάδοσης του HPV· σημειώνει 
και εκφράζει τη λύπη του για τις σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά την εμβολιαστική 
κάλυψη μεταξύ των κρατών μελών, η οποία κυμαίνεται από κάτω του 30 % έως άνω 
του 70 % (το απαιτούμενο επίπεδο για πληθυσμιακή ανοσία είναι 70 %)· επιμένει ότι 
πρέπει να εφαρμοστεί στα κράτη μέλη ένα ουδέτερο ως προς το φύλο πρόγραμμα 
εμβολιασμού κατά του HPV, ώστε να διασφαλιστεί η εξάλειψη όλων των μορφών 
καρκίνου που σχετίζονται με τον HPV· θεωρεί σημαντικό να διατυπωθούν περαιτέρω 
συστάσεις για την καλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών· ζητεί τη 
μεγαλύτερη εναρμόνιση του εμβολιασμού κατά του HPV και της ηπατίτιδας Β στο 
πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων των κρατών μελών, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την παροχή συναφών πληροφοριών και την ισότιμη πρόσβαση στον εμβολιασμό· 
υποστηρίζει την περαιτέρω έρευνα σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά προγράμματα 
εμβολιασμού κατά άλλων καρκινογόνων ιών, όπως της ηπατίτιδας C· ζητεί συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς για την καταπολέμηση των 
επιπτώσεων της παραπληροφόρησης όσον αφορά τον εμβολιασμό και για την 
αντιμετώπιση της επιφυλακτικότητας απέναντι στον εμβολιασμό·

                                               
σ. 1.
22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 
2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ΕΕ L 338 της 
13.11.2004, σ. 4.
23 ΕΕ L 158 της 30.4.2004, σ. 50.
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24. συνιστά να ενθαρρύνεται ο θηλασμός, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος καρκίνου του 
μαστού στις γυναίκες·

25. παρατηρεί ότι έχει καταδειχθεί η γενετική προδιάθεση για καρκίνο που συνδέεται με 
μεταλλάξεις συγκεκριμένων γονιδίων· επισημαίνει ότι υπάρχουν διαθέσιμες μέθοδοι για 
την ανίχνευση των μεταλλάξεων αυτών, ειδικότερα για τον καρκίνο του μαστού και του 
παχέος εντέρου, και μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη ή την ανίχνευση καρκίνου 
σε πρώιμο στάδιο· συνιστά να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε υποδομές, να 
αναπτυχθούν δεξιότητες σε πλατφόρμες γενετικής αλληλουχίας, και να καταρτιστούν 
εξειδικευμένοι σύμβουλοι στον τομέα της γενετικής·

26. υποστηρίζει ένθερμα τη σχεδιαζόμενη αναθεώρηση του ECAC και τη δρομολόγηση 
ενωσιακής εφαρμογής για φορητές συσκευές σχετικά με την πρόληψη και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, όπως ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο 
για την καταπολέμηση του καρκίνου, με σκοπό την ανάπτυξη, την ανταλλαγή και την 
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών σε προγράμματα πρόληψης και θεραπευτικής 
αντιμετώπισης του καρκίνου, με έμφαση στις μειονεκτούσες ομάδες· τονίζει ότι ο 
ECAC θα πρέπει να αξιολογείται συστηματικά και ότι το έργο της αξιολόγησης θα 
πρέπει να συντονίζεται από τον IARC·

27. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον γραμματισμό σε 
θέματα υγείας όσον αφορά τους κινδύνους και τους καθοριστικούς παράγοντες του 
καρκίνου, να αναπτύξουν εκπαιδευτικά εργαλεία για την πρόληψη, και να στηρίξουν τη 
δημιουργία πλατφορμών και εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης· θεωρεί ότι η πρόληψη 
του καρκίνου αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς μια ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 
στον τομέα της δημόσιας υγείας·

28. ζητεί να δημιουργηθεί ένα εικονικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καρκίνου, το οποίο θα είναι 
υπεύθυνο για την κατάρτιση ενός ευρωπαϊκού χάρτη πορείας με σκοπό τον σχεδιασμό 
και συντονισμό εκστρατειών πρόληψης σε μεγάλη κλίμακα και αποτελεσματικών 
εκστρατειών επικοινωνίας σχετικά με την προαγωγή της υγείας σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα (αβλαβείς συμπεριφορές, υγιεινή διατροφή, σωματική άσκηση κ.λπ.) με 
ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και τις μειονεκτούσες ομάδες·

29. υπογραμμίζει ότι ο καπνός και το αλκοόλ, η κακή διατροφή, ο υψηλός δείκτης μάζας 
σώματος και ο καθιστικός τρόπος ζωής αποτελούν παράγοντες κινδύνου που 
ευθύνονται και για άλλες χρόνιες παθήσεις· πιστεύει, επομένως, ότι η πρόληψη του 
καρκίνου πρέπει να εφαρμοστεί στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για 
την πρόληψη χρόνιων παθήσεων, σε στενή συνεργασία με τη συντονιστική ομάδα για 
την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη των ασθενειών και τη διαχείριση μη 
μεταδοτικών ασθενειών·

30. ζητεί να πραγματοποιηθεί χωρίς αποκλεισμούς η εφαρμογή των προγραμμάτων 
πρόληψης, με τη συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών και των ενώσεων 
ασθενών, ειδικότερα μέσω της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης·

II. Προσυμπτωματικός έλεγχος και ανίχνευση του καρκίνου χωρίς αποκλεισμούς

31. εκφράζει τη λύπη του για τη συχνά καθυστερημένη διάγνωση του καρκίνου λόγω της 
μη ενημέρωσης ή της μη τήρησης των διαδικασιών για τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
και την ανίχνευση του καρκίνου· αναγνωρίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
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στη συνέχεια των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου και στην έγκαιρη 
ανίχνευση στο πλαίσιο υγειονομικών κρίσεων (όπως η κρίση COVID-19)·

32. σημειώνει, για παράδειγμα, ότι μόνο 18 κράτη μέλη ανέφεραν ότι εφαρμόζουν εθνικά ή 
περιφερειακά προγράμματα προσυμπτωματικού πληθυσμιακού ελέγχου· εκφράζει τη 
λύπη του για τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την πρόσβαση στον 
προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, καθώς σημειώνεται τουλάχιστον 
δεκαπλάσια διακύμανση των ποσοστών σε ολόκληρη την ΕΕ σύμφωνα με την Eurostat·

33. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ώστε να μειώσουν τις ανισότητες όσον αφορά 
τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου και τις υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης, 
ειδικότερα σε διασυνοριακές περιοχές·

34. υποστηρίζει τη δρομολόγηση ενός νέου ενωσιακά χρηματοδοτούμενου συστήματος 
προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, όπως ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο 
για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι το 90 % του πληθυσμού της ΕΕ που πληροί τις προϋποθέσεις για 
προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του 
παχέος εντέρου θα υποβληθεί σε προσυμπτωματικό έλεγχο έως το 2025·

35. προτρέπει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο 
του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου στο πλαίσιο 
οργανωμένων εθνικών και περιφερειακών πληθυσμιακών προγραμμάτων, μεταξύ 
άλλων στις απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιοχές, και να παράσχουν 
επαρκείς πόρους· συνιστά στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προγράμματα έγκαιρης 
κλινικής ανίχνευσης στοματικών και δερματικών καρκίνων·

36. ζητεί να εφαρμόσουν πλήρως τα κράτη μέλη τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διασφάλιση της ποιότητας στον προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του 
μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, και στις υπηρεσίες έγκαιρης 
διάγνωσης, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η καθυστέρηση στη διάγνωση τέτοιων μορφών 
καρκίνου· συνιστά να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες εντός των κρατών μελών όσον 
αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο, ενδεχομένως καθιστώντας αυστηρότερα τα 
κριτήρια για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου, καθώς και τα νομικά πλαίσια, 
τη διακυβέρνηση και τις δομές διασφάλισης της ποιότητας·

37. ενθαρρύνει τη βελτίωση και την εναρμόνιση της συλλογής δεδομένων 
προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση 
ετήσιας ευρωπαϊκής έκθεσης· ενθαρρύνει επίσης την τακτική παρακολούθηση των 
τρεχόντων προγραμμάτων ελέγχου σε επίπεδο ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η επιστημονική 
πρόοδος στην πρόβλεψη του κινδύνου καρκίνου αναμένεται να καταστήσει δυνατή την 
ανάπτυξη προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου ανάλογα με τον κίνδυνο·

38. επικροτεί την επικείμενη επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου του 2003 
σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού, του τραχήλου της 
μήτρας και του παχέος εντέρου24, ώστε να ληφθούν υπόψη οι νέες δοκιμές 
προσυμπτωματικού ελέγχου και τα πλέον πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τα βέλτιστα 
πρωτόκολλα προσυμπτωματικού ελέγχου (απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, δοκιμή 

                                               
24 Σύσταση 2003/878/ΕΚ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο 
του καρκίνου, ΕΕ L 327 της 16.12.2003, σ. 34.
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HPV)· τονίζει ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να αξιολογούνται τακτικά από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές· ζητεί να ενισχυθούν οι ερευνητικές προσπάθειες προκειμένου 
να αξιολογηθεί, σε στενή συνεργασία με τον IARC και τον ΠΟΥ, η πιθανή 
συμπερίληψη νέων επιστημονικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου του 
καρκίνου (συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του πνεύμονα, του προστάτη, του 
στομάχου και των ωοθηκών) στη σύσταση·

39. τάσσεται υπέρ της δημιουργίας πλατφόρμας για τα εθνικά κέντρα προσυμπτωματικού 
ελέγχου, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας και την εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών, τον διάλογο για κοινές προκλήσεις, και την ενθάρρυνση της συνεργασίας, 
με βάση το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της 
υγείας (EUnetHTA)·

40. τονίζει τη σημασία να αυξηθεί η αποδοχή, από τους πολίτες της ΕΕ, του 
προσυμπτωματικού ελέγχου και της έγκαιρης ανίχνευσης του καρκίνου, μέσω των 
Ευρωπαϊκών Ημερών Ενημέρωσης, των ερευνών σχετικά με τα κίνητρα και της 
καλύτερης υλοποίησης υφιστάμενων εκστρατειών επικοινωνίας·

41. ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες ώστε να ενθαρρυνθεί η διοργάνωση 
εκστρατειών προσυμπτωματικού ελέγχου, ιδίως για τους καρκίνους των γυναικών, και 
δη σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος·

III.α. Ισότιμη πρόσβαση στην αντικαρκινική περίθαλψη: προς μια περίθαλψη βέλτιστης 
ποιότητας 

42. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι ασθενείς στην ΕΕ εξακολουθούν να βρίσκονται 
αντιμέτωποι με προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλα κράτη μέλη, και ότι μόνο μια μειονότητα ασθενών έχει επίγνωση 
του δικαιώματος στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· τονίζει την ανάγκη να 
εφαρμοστεί καλύτερα και να βελτιωθεί το οικονομικό μοντέλο της οδηγίας για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη25, ώστε να καταστεί δυνατή η κινητικότητα και η 
πρόσβαση σε εξοπλισμό και περίθαλψη άκρως εξειδικευμένου χαρακτήρα, με την 
ενίσχυση των εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ), παρέχοντάς τους περισσότερους 
δημοσιονομικούς πόρους, ζητεί δε να αυξηθεί ο αριθμός των ενημερωτικών 
εκστρατειών σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη· τονίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η διαδικασία, με την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, για ασθενείς που ταξιδεύουν στο 
εξωτερικό για κλινικές δοκιμές και βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα όπως η 
έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τα πρωτόκολλα παρακολούθησης μετά την επιστροφή 
στην πατρίδα τους και την κάλυψη, από εθνικούς οργανισμούς ασφάλισης, των 
δαπανών που σχετίζονται με τη συμμετοχή τους σε κλινικές δοκιμές· καλεί την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν ώστε να αξιολογείται τακτικά η 
στρατηγική της Επιτροπής για την ηλεκτρονική υγεία από το 2018, με σκοπό να 
διασφαλιστεί η διασύνδεση των ηλεκτρονικών μητρώων υγείας για τους καρκινοπαθείς 
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

43. ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο αμοιβαίας αναγνώρισης των ιατρικών προσόντων 

                                               
25 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, ΕΕ L 88 
της 4.4.2011, σ. 45.
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στον τομέα της αντικαρκινικής περίθαλψης σε ολόκληρη την ΕΕ·

44. ζητεί να αναγνωριστεί πλήρως η ιατρική ογκολογία ως ειδικός επιστημονικός κλάδος, 
να θεσπιστούν πανευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τη χορήγηση και την εποπτεία 
αντικαρκινικών ιατρικών αγωγών, καθώς και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των 
ασθενών σε ειδικούς σε θέματα καρκίνου, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν από 
καινοτομίες και την πρόσβαση σε πρώιμες κλινικές δοκιμές για νέα ελπιδοφόρα 
φάρμακα·

45. ζητεί να ενισχυθούν οι χειρουργικές δεξιότητες στην ΕΕ, με την αναγνώριση της 
χειρουργικής ογκολογίας ως ειδικού επιστημονικού κλάδου, τη θέσπιση 
πανευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας για τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου, 
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ασθενών σε κέντρα «υψηλής δραστηριότητας» 
για τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου και της πρόσβασης σε καινοτόμες 
χειρουργικές επεμβάσεις·

46. υποστηρίζει τη βελτίωση της ποιοτικής ακτινοθεραπείας στην ΕΕ, με την αναγνώριση 
της ιατρικής φυσικής και της ακτινοθεραπείας ως ειδικών επιστημονικών κλάδων, την 
προώθηση κοινών προτύπων εκπαίδευσης και κατάρτισης, και την αύξηση των 
επενδύσεων των ενωσιακών και εθνικών ταμείων έρευνας και καινοτομίας σε έρευνες 
στον τομέα της ακτινοθεραπείας·

47. επικροτεί το επερχόμενο νέο σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του στρατηγικού θεματολογίου 
για τις ιατρικές εφαρμογές ιοντίζουσας ακτινοβολίας (SAMIRA)26, το οποίο θα 
στηρίξει την ασφάλεια του εφοδιασμού με ραδιοϊσότοπα για τη διάγνωση και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου και θα ενισχύσει την ποιότητα και την 
ασφάλεια της τεχνολογίας ακτινοβολίας στην ιατρική·

48. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει, και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν, τον ρόλο των 
γενικών ιατρών, των παιδιάτρων και των επαγγελματιών του τομέα της πρωτογενούς 
περίθαλψης, δεδομένης της σημασίας τους για την παραπομπή ασθενών σε ειδικούς 
ογκολόγους για διαγνωστικές δοκιμές, καθώς και κατά τη διάρκεια της αντικαρκινικής 
αγωγής και της μετά τον καρκίνο παρακολούθησης· ζητεί να αναπτυχθεί 
διεπιστημονική διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ειδικών συνεδριάσεων 
συνεννόησης στις οποίες θα συμμετέχουν διάφοροι ειδικοί στον τομέα του καρκίνου·

49. θεωρεί ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων, ώστε να καταστεί δυνατή η τυποποίηση της 
εκπαίδευσης στην αντικαρκινική νοσηλεία·

50. καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν προληπτικά μέτρα κατά του κινδύνου εξουθένωσης των 
επαγγελματιών του τομέα της αντικαρκινικής περίθαλψης·

51. ενθαρρύνει, όπου είναι εφικτό και ασφαλές, τη χρήση εξωνοσοκομειακών 
αντικαρκινικών θεραπειών, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής των ασθενών· 
καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ή να βελτιώσουν τις τεχνολογίες ηλεκτρονικής 
υγείας και τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της 

                                               
26 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με ένα στρατηγικό θεματολόγιο για τις ιατρικές 
εφαρμογές ιοντίζουσας ακτινοβολίας (SAMIRA), (SWD(2021)0014).
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αντικαρκινικής περίθαλψης·

52. καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν βέλτιστη ανακούφιση στους καρκινοπαθείς που 
βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο στο τέλος της ζωής τους, προκειμένου να 
μετριάσουν τον πόνο και την ταλαιπωρία τους και παράλληλα να διαφυλάξουν την 
αξιοπρέπειά τους· υποστηρίζει την εντατικοποίηση του διαλόγου και την εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την ανακουφιστική και παρηγορητική φροντίδα σε 
επίπεδο ΕΕ· προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τον αριθμό των μονάδων 
παρηγορητικής φροντίδας σε κάθε περιφέρεια και να εξασφαλίσουν βιώσιμη 
χρηματοδότηση και επαρκείς και καλά καταρτισμένους ανθρώπινους πόρους·

53. προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ειδικά κριτήρια για τη 
διασφάλιση της ποιότητας (μεταξύ άλλων όσον αφορά κατάλληλες οργανώσεις, 
υποδομές και ικανότητες, την πολυεπιστημονική πρακτική, τη συνεχή εκπαίδευση για 
τους επαγγελματίες, την εκπαίδευση των ασθενών και τη συμμετοχή στην κλινική 
έρευνα), με γνώμονα πρότυπα πιστοποίησης τα οποία θα εφαρμόζονται στα δημόσια 
και ιδιωτικά νοσοκομεία που νοσηλεύουν καρκινοπαθείς, προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αποδοτική, ασφαλής και ισότιμη διαχείριση των καρκίνων σε ολόκληρη την ΕΕ·

54. επικροτεί την προγραμματισμένη δημιουργία, όπως ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό 
σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, ενωσιακού δικτύου που θα συνδέει 
αναγνωρισμένα εθνικά ολοκληρωμένα κέντρα καρκίνου (κέντρα αναφοράς) σε κάθε 
κράτος μέλος, ώστε να διευκολύνεται η υιοθέτηση διαγνωστικών και θεραπευτικών 
μεθόδων εγγυημένης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, της έρευνας 
και της προώθησης κλινικών δοκιμών σε ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
εντοπίσει τα υφιστάμενα αυτά κέντρα εντός της ΕΕ, να προωθήσει τη δημιουργία 
τουλάχιστον ενός ολοκληρωμένου κέντρου καρκίνου σε κάθε κράτος μέλος, και να 
υποστηρίξει τον συντονισμό του δικτύου των κέντρων αυτών μέσω ενός Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καρκίνου·

55. ζητεί να προσδιοριστεί, να ενισχυθεί ή να καταρτιστεί σε κάθε κράτος μέλος εθνικό 
πρόγραμμα ελέγχου του καρκίνου (ΕΠΕΚ), το οποίο θα αποτελείται από μια μοναδική 
δομή, ενδεχομένως ένα Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, επιφορτισμένο με την εφαρμογή 
και την παρακολούθηση των αντίστοιχων ΕΠΕΚ, με κατάλληλους στόχους και 
επαρκείς πόρους· συνιστά να καταρτιστούν τα ΕΠΕΚ σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό 
οδηγό για ποιοτικά προγράμματα ελέγχου του καρκίνου, ο οποίος δρομολογήθηκε από 
την ευρωπαϊκή σύμπραξη για τη δράση κατά του καρκίνου (EPAAC)· επικροτεί τη 
δημιουργία δικτύου των οργανώσεων αυτών υπό τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καρκίνου·

III.β. Ισότιμη πρόσβαση στην αντικαρκινική περίθαλψη: προς μια ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων

56. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε αγωγές, να μειωθούν οι ελλείψεις φαρμάκων, να 
λυθεί το πρόβλημα των υψηλών τιμών για καινοτόμες θεραπείες, και να βελτιωθούν οι 
αντικαρκινικές αγωγές για ενήλικες και παιδιά·

57. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει στη φαρμακευτική στρατηγική της την αναθεώρηση 
της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, της 6ης Νοεμβρίου 2001, με την οποία θεσπίζεται κοινοτικός 
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κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση27·

58. σημειώνει ότι οι καρκινοπαθείς πλήττονται συχνά από τις ελλείψεις φαρμάκων· καλεί 
την Επιτροπή να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη στρατηγική για τη διαχείριση των 
ελλείψεων κάθε φαρμάκου και ιατρικού προϊόντος στην Ευρώπη, ιδίως των 
αντικαρκινικών φαρμάκων· υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός κοινού καλαθιού 
αντικαρκινικών φαρμάκων για τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν ελλείψεις, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα έχουν συνεχή πρόσβαση σε κατάλληλη αγωγή·

59. ζητεί να ενισχυθεί και να διαφοροποιηθεί η αλυσίδα εφοδιασμού, ιδίως των 
αντικαρκινικών φαρμάκων, εντός της ΕΕ, να παρακολουθούνται στενά οι εντάσεις και 
οι ελλείψεις, και να δημιουργηθεί στρατηγικό απόθεμα τέτοιων φαρμάκων·

60. παρατηρεί ότι τα γενόσημα και τα βιοομοειδή φάρμακα επιτρέπουν την αποδοτική και 
ασφαλή αντικαρκινική περίθαλψη, τον εντονότερο ανταγωνισμό, και τη μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση πόρων για τα συστήματα υγείας, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη 
βελτίωση της πρόσβασης των ασθενών σε φάρμακα· τονίζει ότι η είσοδός τους στην 
αγορά δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται ούτε να καθυστερεί·

61. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να συγκλίνουν όσον αφορά την αξιολόγηση των 
ιατρικών τεχνολογιών· επικροτεί, επομένως, την προσωρινή συμφωνία σχετικά με τον 
κανονισμό για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ), στην οποία κατέληξαν 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 22 Ιουνίου 202128, με σκοπό τη 
στήριξη της εναρμονισμένης πρόσβασης σε καινοτόμες αντικαρκινικές διαγνωστικές 
και θεραπευτικές μεθόδους·

62. εμμένει στην ανάγκη να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικώς προσιτά 
φάρμακα, ιδίως σε αντικαρκινικά φάρμακα, εντός της ΕΕ· ζητεί να πραγματοποιούνται 
συλλογικές διαπραγματεύσεις με τη φαρμακοβιομηχανία όσον αφορά την τιμή των 
φαρμάκων, σύμφωνα με την πρωτοβουλία Beneluxa για τη φαρμακευτική πολιτική και 
τη δήλωση της Βαλέτας· θεωρεί ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να τηρούν τις 
προϋποθέσεις σχετικά με τη χρέωση οικονομικώς προσιτής τιμής για φάρμακα που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο δημοσίως χρηματοδοτούμενης έρευνας·

63. υποστηρίζει ένθερμα την επέκταση των κοινών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για 
αντικαρκινικά φάρμακα, ώστε να βελτιωθεί η οικονομική προσιτότητα και η πρόσβαση 
σε αντικαρκινικές αγωγές σε επίπεδο ΕΕ·

64. ζητεί να επανεξεταστεί η αποκλειστικότητα των δεδομένων στη διαδικασία 
αδειοδότησης φαρμάκων29, δηλαδή το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο κάτοχος 
άδειας κυκλοφορίας ενός φαρμάκου έχει αποκλειστική πρόσβαση στα αποτελέσματα 
προκλινικών και κλινικών δοκιμών, ώστε να μπορεί η υποχρεωτική αδειοδότηση να 
επιτρέπει την είσοδο αντικαρκινικών αγωγών στην αγορά, σε περίπτωση υγειονομικής 
κρίσης (όπως η κρίση COVID-19), ή να ξεπεραστεί το αυξανόμενο κόστος 

                                               
27 ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 67.
28 Πρόταση της Επιτροπής, της 31ης Ιανουαρίου 2018, για κανονισμό σχετικά με την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας και την τροποποίηση της οδηγίας 2011/24/ΕΕ (COM(2018)0051).
29 Ιδίως το άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά 
τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων, ΕΕ L 136 της 30.4.2004, σ. 1.
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συγκεκριμένων αγωγών·

65. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 
89/105/ΕΟΚ σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των 
φαρμάκων30, προκειμένου να διασφαλιστούν αποτελεσματικοί έλεγχοι και η πλήρης 
διαφάνεια των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των τιμών και της 
επιστροφής του κόστους των φαρμάκων, ιδίως των αντικαρκινικών φαρμάκων, στα 
κράτη μέλη· ζητεί από τις φαρμακευτικές εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες σχετικά 
με τη χρηματοδότηση με δημόσιους πόρους, καθώς και σχετικά με τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις και επιδοτήσεις που έχουν λάβει· ζητεί να λαμβάνεται υπόψη η χρήση 
δημόσιων πόρων κατά τον υπολογισμό του κόστους των φαρμάκων· καλεί τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) να αυξήσει τον αριθμό των ελέγχων, 
προκειμένου να αξιολογεί τη συμμόρφωση των φαρμακευτικών εταιρειών με τις 
απαιτήσεις διαφάνειας·

66. σημειώνει ότι η τεράστια πρόοδος στη βιολογία έχει αποκαλύψει ότι ο καρκίνος είναι 
γενικός όρος για περισσότερες από 200 νόσους, και ότι μπορεί να καταστεί διαθέσιμη η 
ακριβής ή εξατομικευμένη ιατρική αντιμετώπιση με φάρμακα που θέτουν στο 
στόχαστρο διάφορες μεταλλάξεις· θεωρεί ότι η ιατρική ακριβείας ή η εξατομικευμένη 
ιατρική, που συνίσταται στην επιλογή αγωγής με βάση μεμονωμένους ογκολογικούς 
βιοδείκτες, αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο τρόπο για τη βελτίωση της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης του καρκίνου· προτρέπει, επομένως, τα κράτη μέλη να προωθήσουν την 
εφαρμογή περιφερειακών πλατφορμών μοριακής γενετικής και να διευκολύνουν την 
ισότιμη και ταχεία πρόσβαση των ασθενών σε εξατομικευμένες αγωγές·

67. ζητεί να εφαρμοστεί πλήρως και ταχέως ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 536/2014, της 16ης 
Απριλίου 2014, για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων που προορίζονται για τον 
άνθρωπο31· θεωρεί ότι η εφαρμογή του κανονισμού θα διευκολύνει την έναρξη 
μεγάλων κλινικών δοκιμών που διεξάγονται με εναρμονισμένο, αποτελεσματικό και 
συντονισμένο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα για 
αντικαρκινικά φάρμακα και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών και των 
οικογενειών τους·

68. ζητεί ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την 
αναδιάθεση αντικαρκινικών φαρμάκων, και για την ανάπτυξη συμπληρωματικού έργου 
που θα χρησιμοποιεί υπολογιστική υψηλών επιδόσεων για την ταχεία δοκιμή 
υφιστάμενων μορίων και νέων φαρμακευτικών συνδυασμών, ξεκινώντας με τις αγωγές 
για καρκίνους δυσμενούς πρόγνωσης και για σπάνιες μορφές καρκίνου·

69. υποστηρίζει την ανάπτυξη κλινικών δοκιμών σχετικά με τη χρήση νέων αντικαρκινικών 
φαρμάκων σε ενήλικες και παιδιά·

70. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να εγκρίνει νομοθετική πρόταση για τη σύσταση 
μιας αρχής ετοιμότητας και αντίδρασης σε καταστάσεις έκτακτης υγειονομικής 
ανάγκης (HERA), με σκοπό την πρόβλεψη, την παροχή κινήτρων, την από κοινού 
ανάπτυξη και τη διευκόλυνση της ταχείας, ισότιμης και βιώσιμης πρόσβασης των 

                                               
30 Οδηγία 89/105/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που 
ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και τη κάλυψη του κόστους των στα 
πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας, ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 8.
31 ΕΕ L 158 της 27.5.2014, σ. 1.
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καρκινοπαθών σε καινοτόμες αντικαρκινικές θεραπείες· ζητεί να συνεργαστεί μια 
μεγάλη κοινοπραξία δημόσιων αρχών, ιδιωτικών εταιρειών και ΜΚΟ, 
συμπεριλαμβανομένων ενώσεων ασθενών, ώστε να διασφαλίσει την προσβασιμότητα 
και την οικονομική προσιτότητα των αντικαρκινικών θεραπευτικών επιλογών που 
απαιτούν πολύπλοκες τεχνολογίες, όπως η κυτταρική θεραπεία (CAR T-
λεμφοκύτταρα), η ανοσοθεραπεία με γονιδιωματική εκχύλιση από τον όγκο 
(αγγελιοφόρο RNA) και νανοτεχνολογίες·

III.γ. Ισότιμη πρόσβαση στην αντικαρκινική περίθαλψη: προς μια καλύτερη αντιμετώπιση του 
αντικτύπου που έχουν οι υγειονομικές κρίσεις στους καρκινοπαθείς

71. υπογραμμίζει ότι η κρίση COVID-19 είχε και εξακολουθεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών σε όλα τα στάδια της νόσου, 
λόγω καθυστερήσεων όσον αφορά τον προσυμπτωματικό έλεγχο, την παραπομπή και 
τις χειρουργικές επεμβάσεις, την αναβολή της αγωγής, τις ελλείψεις στην προμήθεια 
φαρμάκων και άλλων ιατρικών εφοδίων, τις ελλείψεις εξειδικευμένου εργατικού 
δυναμικού, και τη μειωμένη επικοινωνία με επαγγελματίες του τομέα της υγείας·

72. θεωρεί ότι η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε όντως προσομοίωση ακραίων 
καταστάσεων για τα συστήματα υγείας της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το κύριο δίδαγμα που 
αντλήθηκε θα πρέπει να είναι ότι χρειάζεται να καταρτιστεί μια στρατηγική έκτακτης 
ανάγκης που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να αντιδρούν αναλόγως σε περιόδους 
μελλοντικών υγειονομικών κρίσεων· τονίζει ότι θα πρέπει τα ειδικά μέτρα στο πλαίσιο 
αυτής της στρατηγικής έκτακτης ανάγκης να στοχεύουν στην προστασία των ευάλωτων 
ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των καρκινοπαθών·

73. σημειώνει με ανησυχία ότι η πανδημία COVID-19 επιδείνωσε τις προϋπάρχουσες
ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας· αναγνωρίζει την επείγουσα 
ανάγκη να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός ειδικευμένων επαγγελματιών στον τομέα της 
αντικαρκινικής περίθαλψης· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει τα ειδικά μέτρα στο πλαίσιο 
της στρατηγικής έκτακτης ανάγκης να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων 
εργατικού δυναμικού, με την πρόσληψη επαγγελματιών του τομέα της υγείας·

74. τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ενός συστήματος ψηφιακής υγείας, για την 
παρακολούθηση των συμπτωμάτων και τη διασφάλιση της κατ’ οίκον αντικαρκινικής 
αγωγής και περίθαλψης· ζητεί να διασφαλιστεί η μόνιμη πρόσβαση σε ιατρικές 
συμβουλές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες, με τη χρήση της τηλεϊατρικής ή σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον χωρίς κινδύνους για την υγεία·

75. ζητεί να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της υγείας, των 
ασθενών και των δημόσιων αρχών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια των υγειονομικών παρεμβάσεων, ιδίως τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη 
διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, και να πραγματοποιούνται 
ενημερωτικές εκστρατείες σε περιόδους κρίσης·

76. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ευρωπαϊκά σχέδια πρόληψης και 
διαχείρισης, ώστε να αντιμετωπίζουν τις ελλείψεις αντικαρκινικών φαρμάκων σε 
περιόδους υγειονομικής κρίσης·

IV. Παροχή σθεναρής υποστήριξης σε καρκινοπαθείς, επιζώντες και φροντιστές
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77. τονίζει ότι οι καρκινοπαθείς συχνά υποβάλλονται σε «διπλή τιμωρία» στην καθημερινή 
τους ζωή· ζητεί να εκδοθεί οδηγία κατά των διακρίσεων, και να εφαρμοστούν με δίκαιο 
και ισότιμο τρόπο οι οδηγίες για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, όπως η οδηγία για 
την καταναλωτική πίστη32, χωρίς καμία διάκριση σε βάρος των καρκινοπαθών και των 
επιζώντων·

78. τονίζει τη σημασία συγκεκριμένων συστάσεων της ΕΕ για τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών, μεταξύ άλλων μέσω υποστηρικτικής περίθαλψης (ανακούφιση από 
τον πόνο, ψυχολογικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένη σωματική άσκηση, διατροφική 
υποστήριξη, κοινωνική βοήθεια, πρόσβαση στην αναπαραγωγική υγεία, και 
αποκατάσταση της αισθητικής ακεραιότητας)· ζητεί από τα κράτη μέλη να 
αναγνωρίσουν τα επακόλουθα (σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες), καθώς και τις 
κοινωνικές διακρίσεις·

79. προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη συχνή εξάντληση των οικογενειών και 
των συγγενών των καρκινοπαθών, και να τους παρέχουν ψυχολογική βοήθεια και 
περιόδους ανάπαυσης στον χώρο εργασίας·

80. υπενθυμίζει ότι η ενδυνάμωση των ασθενών είναι ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή 
στρατηγική κατά του καρκίνου, και ότι η εστίαση στον ασθενή και η συμμετοχική λήψη 
αποφάσεων πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των διαδικασιών ανάπτυξης 
πρωτοκόλλων θεραπείας και περίθαλψης· ενθαρρύνει τη θεραπευτική εκπαίδευση των 
φροντιστών και των ασθενών και την ενδυνάμωσή τους μέσω προγραμμάτων 
περίθαλψης·

81. αναγνωρίζει τον θετικό ρόλο των ενώσεων ασθενών όσον αφορά την υπεράσπιση και 
την πλαισίωση των ασθενών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη 
τα αιτήματα και τις συστάσεις τους κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών και της 
νομοθεσίας που αφορούν τον καρκίνο, και να τους παράσχουν δημόσια στήριξη 
προκειμένου να εγγυηθούν την ανεξαρτησία τους από την ιδιωτική χρηματοδότηση·

82. καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την επανένταξη των επιζώντων στην αγορά 
εργασίας και να διευκολύνουν την επιστροφή στο σχολείο των επιζώντων παιδικού 
καρκίνου· τάσσεται υπέρ συγκεκριμένων συστάσεων της ΕΕ σχετικά με μέτρα για τους 
επιζώντες, με σκοπό την πρόληψη της υποτροπής του πρωτογενούς καρκίνου και της 
εμφάνισης νέων μορφών καρκίνου, και την αποθεραπεία των επιζώντων·

83. θεωρεί ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 
θα πρέπει να λάβει εντολή να διαδραματίσει δυναμικότερο ρόλο στην προώθηση ορθών 
πρακτικών στα κράτη μέλη όσον αφορά την ένταξη των καρκινοπαθών και των 
επιζώντων στον χώρο εργασίας και την προστασία τους από τις διακρίσεις· προσβλέπει 
στη νέα μελέτη που ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του 
καρκίνου σχετικά με την επιστροφή στην εργασία των επιζώντων, η οποία θα 
χαρτογραφήσει τις εθνικές πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας και θα 
εντοπίσει τα εμπόδια και τις εναπομένουσες προκλήσεις·

84. υποστηρίζει την επικείμενη ανάπτυξη μιας «έξυπνης κάρτας επιζώντος από καρκίνο», 
όπως ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, για 

                                               
32 Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις 
συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.
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όλους τους Ευρωπαίους επιζώντες, ειδικότερα τους επιζώντες από καρκίνο της παιδικής 
και εφηβικής ηλικίας, η οποία θα συνοψίζει το κλινικό ιστορικό τους, 
συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας των ίδιων των ασθενών, και θα διευκολύνει και θα 
παρακολουθεί τη μετά τον καρκίνο περίθαλψη·

85. θεωρεί ότι οι ασφαλιστικοί και τραπεζικοί φορείς δεν θα πρέπει να συνυπολογίζουν το 
ιατρικό ιστορικό των ατόμων που έχουν πληγεί από καρκίνο· ζητεί να διασφαλίζεται 
στην εθνική νομοθεσία ότι οι επιζώντες δεν υφίστανται διακρίσεις σε σύγκριση με 
άλλους καταναλωτές· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεργαστεί με τις 
επιχειρήσεις για την ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
εξελίξεις στις αντικαρκινικές θεραπείες και η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους
αντικατοπτρίζονται στις επιχειρηματικές πρακτικές των παρόχων χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών· υποστηρίζει, παράλληλα, την προώθηση της προόδου που έχει σημειωθεί 
στη Γαλλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, όπου οι καρκινοπαθείς 
απολαμβάνουν το «δικαίωμα στη λήθη»· ζητεί, το αργότερο έως το 2025, να εγγυηθούν 
όλα τα κράτη μέλη το δικαίωμα στη λήθη για όλους τους Ευρωπαίους ασθενείς δέκα 
έτη μετά το τέλος της αγωγής τους, και πέντε έτη μετά το τέλος της αγωγής για 
ασθενείς που διαγνώστηκαν πριν από την ηλικία των 18 ετών· ζητεί να θεσπιστούν 
κοινά πρότυπα για το δικαίωμα στη λήθη στο πλαίσιο των σχετικών διατάξεων για την 
πολιτική προστασίας των καταναλωτών της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κατακερματισμένες εθνικές 
πρακτικές στον τομέα της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, και να 
εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των επιζώντων σε πιστωτικές υπηρεσίες·

86. καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Αντικαρκινικής Περίθαλψης 
που δρομολογήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Καρκίνο (ECO), ο οποίος 
αποτελεί εργαλείο ενδυνάμωσης και ενημέρωσης ώστε να διασφαλιστεί ότι παρέχεται η 
βέλτιστη δυνατή περίθαλψη στους Ευρωπαίους πολίτες και ασθενείς·

87. αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη για έναν ευρωπαϊκό χάρτη δικαιωμάτων των 
καρκινοπαθών· ζητεί να καθορίζονται στον χάρτη αυτόν τα δικαιώματα των 
καρκινοπαθών σε κάθε στάδιο της περίθαλψης, δηλαδή κατά την πρόσβαση στην 
πρόληψη, την αρχική διάγνωση και καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής τους, και να 
εφαρμόζεται εξίσου σε όλους τους πολίτες της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα ή την 
περιοχή όπου ζουν·

V. Προκλήσεις όσον αφορά τον καρκίνο που προσβάλλει παιδιά, εφήβους και νεαρούς 
ενηλίκους 

88. ζητεί σαφείς απαιτήσεις πολιτικής όσον αφορά τις ανάγκες της έρευνας για τον παιδικό 
καρκίνο· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διορθώσουν την άνιση κατανομή 
των επενδύσεων σε παιδικούς καρκίνους· θεωρεί ότι θα πρέπει να αφιερωθεί μια σαφής 
και συγκεκριμένη ροή ενωσιακής χρηματοδότησης στην έρευνα για τον παιδικό 
καρκίνο και να διατεθούν κονδύλια του προϋπολογισμού για όλα τα σχετικά 
προγράμματα της ΕΕ·

89. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εστιάσουν στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης 
στις βέλτιστες εξειδικευμένες διαγνωστικές μεθόδους και πολυεπιστημονικές θεραπείες 
για παιδιά με καρκίνο, και να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης του καρκίνου σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η επαγγελματική 
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προσωπικότητα του παιδιάτρου ογκολόγου θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλα τα 
κράτη μέλη·

90. ζητεί να αναγνωριστούν σε επίπεδο ΕΕ οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες με καρκίνο ως 
ιδιαίτερη ομάδα με ειδικές ιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες·

91. τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί το δικαίωμα στη διασυνοριακή περίθαλψη για παιδιά, 
εφήβους και νεαρούς ενηλίκους με καρκίνο όταν η βέλτιστη αγωγή δεν είναι διαθέσιμη 
στη χώρα διαμονής τους·

92. ζητεί να αναθεωρηθούν με φιλόδοξο τρόπο οι κανονισμοί για τα παιδιατρικά33 και τα 
ορφανά34 φάρμακα, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε καινοτόμα 
αντικαρκινικά φάρμακα, να προσδιοριστούν τα σημαντικότερα φάρμακα για την 
κάλυψη των αναγκών των παιδιών με καρκίνους δυσμενούς πρόγνωσης, να μειωθούν οι 
καθυστερήσεις ώστε να έχουν τα παιδιά ταχύτερη πρόσβαση σε παιδιατρικά φάρμακα, 
και να αντιμετωπιστεί η περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένα βασικά φάρμακα λόγω 
των ελλείψεων φαρμάκων και των υψηλών τιμών των καινοτόμων φαρμάκων· συνιστά 
να αυξηθούν κατά 20 % τα διαθέσιμα νέα παιδιατρικά αντικαρκινικά φάρμακα έως το 
2027·

93. ζητεί να δημιουργηθεί μια συμβουλευτική ομάδα συμφεροντούχων σε επίπεδο ΕΕ 
αφιερωμένη στους καρκίνους που προσβάλλουν παιδιά, εφήβους και νεαρούς ενήλικες, 
η οποία θα μπορούσε να στηρίξει την καθοδηγούμενη από στόχους και συνεκτική 
εφαρμογή των σχετικών δράσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
καταπολέμηση του καρκίνου, του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και της 
φαρμακευτικής στρατηγικής·

94. καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ)
2019/1158, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές35, η οποία θεσπίζει άδεια για 
τους φροντιστές και τη δυνατότητα να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις όσον αφορά τον 
χρόνο εργασίας·

95. επικροτεί τη δημιουργία του ενωσιακού «δικτύου νεαρών επιζώντων από καρκίνο» που 
ανακοίνωσε η Επιτροπή·

96. υποστηρίζει τη σύσταση κοινής δράσης για σπάνιες μορφές καρκίνου με σκοπό την 
ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης ασθενούς, προκειμένου 
να διασφαλιστεί η παρακολούθηση της μακροπρόθεσμης έκβασης στους επιζώντες 
παιδικού καρκίνου σε διασυνοριακό πλαίσιο·

Β. Μέσα δράσης

                                               
33 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1901/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 
2006, για τα παιδιατρικά φάρμακα, ΕΕ L 378 της 27.12.2006, σ. 1.
34 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
1999, για τα ορφανά φάρμακα, ΕΕ L 18 της 22.1.2000, σ. 1.
35 Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά 
με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές, ΕΕ L 188 της 
12.7.2019, σ. 79.
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I. Ολιστικές έρευνες

97. τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα πρέπει να 
υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με την Αποστολή για τον Καρκίνο στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και με γνώμονα τους στόχους της για την προώθηση 
των ενωσιακών επενδύσεων στην αντικαρκινική έρευνα και καινοτομία·

98. υπενθυμίζει ότι οι αντικαρκινικές έρευνες και η εφαρμογή τους στην καθημερινή 
κλινική πρακτική είναι θεμελιώδους σημασίας για να εξασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση 
όσον αφορά την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του 
καρκίνου, καθώς και τη μετά τον καρκίνο παρακολούθηση των καρκινοπαθών· 
επικροτεί, επομένως, τη δρομολόγηση συμπράξεων στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» για τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε καινοτομίες·

99. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για βιώσιμη και επαρκή χρηματοδότηση 
ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών αντικαρκινικών ερευνών· ζητεί να αυξηθεί κατά 
τουλάχιστον 20 % η κινητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών ερευνών για 
αντικαρκινικές θεραπευτικές και διαγνωστικές καινοτομίες·

100. τονίζει την ανάγκη για ανεξάρτητη και πολυεπιστημονική έρευνα σχετικά με τον 
καρκίνο «από τον πάγκο έως το προσκέφαλο», δηλαδή από το εργαστήριο έως τις 
εφαρμοσμένες μελέτες στις οποίες συμμετέχουν ασθενείς· ζητεί επιτακτικά να 
θεσπιστούν μέτρα για τον περιορισμό της παραπληροφόρησης, ιδίως στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

101. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν ισχυρή δέσμευση για την ενθάρρυνση της 
συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και για την άρση των φραγμών στην 
ανταγωνιστικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ·

102. λαμβάνει υπόψη τον σημαντικό δυνητικό αντίκτυπο της χρήσης της τεχνητής 
νοημοσύνης και των σύγχρονων τεχνολογιών στη διάγνωση του καρκίνου και τη λήψη 
συναφών αποφάσεων κατά τα προσεχή έτη· προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να προωθήσουν τη γνώση της βιολογίας του καρκίνου, με την υλοποίηση υποδομών 
γονιδιωματικής και πληροφορικής·

103. επικροτεί τη δρομολόγηση του έργου «Γονιδιωματική για τη δημόσια υγεία», το οποίο 
θα παράσχει ασφαλή πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό γονιδιωματικών δεδομένων που θα 
χρησιμοποιηθούν στην προληπτική, προγνωστική, εξατομικευμένη και συμμετοχική 
ιατρική·

104. υποστηρίζει τη δημιουργία νέων ψηφιακών πόρων και πλατφορμών, όπως η ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία απεικόνισης του καρκίνου, και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος 
ενημέρωσης για τον καρκίνο, το οποίο θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να 
αξιοποιήσουν κατά τα προσεχή έτη την τεχνητή νοημοσύνη που εφαρμόζεται στα 
μαζικά δεδομένα·

105. επικροτεί τη δρομολόγηση της εμβληματικής πρωτοβουλίας «Διάγνωση και θεραπεία 
του καρκίνου για όλους» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση 
του καρκίνου, στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε καινοτόμες 
μεθόδους για τη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, καθώς και η 
προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας «αλληλούχησης επόμενης γενιάς» για γρήγορα 
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και αποτελεσματικά γενετικά προφίλ καρκινικών κυττάρων, ώστε να μπορούν οι 
ερευνητές και οι κλινικοί ιατροί να μοιράζονται τα καρκινικά προφίλ και να 
εφαρμόζουν τις ίδιες ή παρόμοιες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις σε 
ασθενείς με συγκρίσιμα καρκινικά προφίλ·

106. επικροτεί την προγραμματισμένη σύμπραξη για την εξατομικευμένη ιατρική, η οποία 
ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου και θα 
χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», η οποία θα 
προσδιορίζει προτεραιότητες για την έρευνα και την εκπαίδευση στην εξατομικευμένη 
ιατρική, θα στηρίζει ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση 
και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου, και θα διατυπώνει συστάσεις για την 
ανάπτυξη προσεγγίσεων εξατομικευμένης ιατρικής στην καθημερινή ιατρική πρακτική· 
υποστηρίζει την κατάρτιση χάρτη πορείας για την εξατομικευμένη πρόληψη, που θα 
επιτρέπει τον εντοπισμό κενών στην έρευνα και καινοτομία και τη χαρτογράφηση όλων 
των γνωστών βιολογικών ανωμαλιών που οδηγούν σε προδιάθεση για καρκίνο, 
συμπεριλαμβανομένων των κληρονομικών παραγόντων·

107. ενθαρρύνει την έρευνα για μη κερδοσκοπικές κλινικές δοκιμές, ώστε να βελτιωθούν οι 
θεραπευτικές στρατηγικές, με έμφαση στους ηλικιωμένους·

108. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μελέτες αφιερωμένες στις 
ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, ιδίως όσες αντιμετωπίζουν τις ανισότητες 
στον τομέα της υγείας στα διάφορα στάδια των καρκίνων·

109. θεωρεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη 
ευρωπαϊκών πολυκεντρικών κλινικών δοκιμών·

110. υποστηρίζει την κλινική έρευνα, ώστε να αξιολογούνται η σκοπιμότητα, η 
αποτελεσματικότητα και η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας των μη θεραπευτικών 
παρεμβάσεων, όπως μελέτες σχετικά με τους καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία 
(συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών παραγόντων) και σχετικά με την 
ποιότητα ζωής·

111. πιστεύει ένθερμα ότι οι ενώσεις ασθενών θα πρέπει να εμπλέκονται περισσότερο στον 
καθορισμό ερευνητικών καταληκτικών σημείων για δημόσιες και ιδιωτικές κλινικές 
δοκιμές, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι δοκιμές ικανοποιούν τις μη 
καλυπτόμενες ανάγκες των Ευρωπαίων ασθενών· θεωρεί ότι τα τελικά αποτελέσματα 
των δοκιμών θα πρέπει να κοινοποιούνται στους συμμετέχοντες ασθενείς και στο κοινό·

112. τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης διαφάνειας στη διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης 
αντικαρκινικών αγωγών, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας δικτυακής πύλης που 
θα επιτρέπει στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις 
διαθέσιμες κλινικές δοκιμές στην Ευρώπη·

II. Ανταλλαγή γνώσεων

113. θεωρεί ότι η ανταλλαγή εμπειρογνωσίας, δεδομένων, προγραμμάτων κατάρτισης και 
εργαλείων επικοινωνίας είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των γνώσεων που έχουν 
σχετικά με τον καρκίνο τόσο οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας όσο και οι 
ασθενείς· τονίζει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των δεδομένων υγείας και ζητεί πλήρη 
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
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προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)36·

114. ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς (ΕΔΑ), και ειδικότερα τον ρόλο τους στη συγκέντρωση και ανταλλαγή 
εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών, ώστε να εξορθολογιστεί η παραπομπή 
ασθενών για τη διαχείριση σπάνιων μορφών καρκίνου, οι οποίες προσβάλλουν περίπου 
5,1 εκατομμύρια ασθενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη και απαιτούν συνεργασία σε 
μεγάλη κλίμακα·

115. τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί βιώσιμη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για τα 
ΕΔΑ· υποστηρίζει την επέκταση των ΕΔΑ σε συγκεκριμένες μορφές καρκίνου 
(σπάνιος, πολύπλοκος, ανεπαρκώς ιάσιμος) και παιδικών καρκίνων·

116. πιστεύει ότι η αναδιαμόρφωση των ΕΔΑ συνεπάγεται απαραιτήτως τη συμμετοχή όλων 
των κρατών μελών σε υφιστάμενα ΕΔΑ, όπου κάθε κράτος μέλος θα διαθέτει 
τουλάχιστον ένα «πλήρες» ή «συνδεδεμένο» μέλος σε κάθε ΕΔΑ, τη διευκόλυνση του 
ταξιδιού μεμονωμένων ασθενών χάρη στην αποτελεσματική συνεργασία των εθνικών 
σημείων επαφής με τα ΕΔΑ, την αξιολόγηση της λειτουργίας των ΕΔΑ με την 
ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τις επιδόσεις τους και τη δικτύωσή τους στον τομέα 
των σπάνιων καρκίνων, την ανάπτυξη εργαλείων τηλεϊατρικής που θα καθιστούν 
δυνατή την ανταλλαγή ιατρικών φακέλων και αποτελεσμάτων απεικόνισης, και την 
κατανομή επαρκούς και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, τόσο σε ενωσιακό 
(EU4Health) όσο και εθνικό επίπεδο·

117. προτρέπει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μια ειδική και προσαρμοσμένη προσέγγιση 
όσον αφορά τους σπάνιους καρκίνους που προσβάλλουν ενήλικες και τους παιδικούς 
καρκίνους, λαμβάνοντας υπόψη τις πρωτοβουλίες της ΕΕ, και να ενσωματώσουν 
πλήρως τα ΕΔΑ στα εθνικά τους συστήματα υγειονομικής περίθαλψης·

118. υπενθυμίζει ότι το Κοινό Κέντρο Ερευνών έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη 
των δραστηριοτήτων και στην αξιοποίηση των δεδομένων των μητρώων καρκίνου· 
θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθούν η εντολή, η χρηματοδότηση και η πολιτική στήριξη 
του Κοινού Κέντρου Ερευνών, ώστε να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί ο συντονισμός 
του με τα μητρώα καρκίνου·

119. επικροτεί τη δρομολόγηση ενός Κέντρου Γνώσης για τον Καρκίνο το 2021, που 
ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου, 
προκειμένου να συμβάλει στην ανταλλαγή και τον συντονισμό, σε ενωσιακό επίπεδο, 
επιστημονικών και τεχνικών πρωτοβουλιών οι οποίες σχετίζονται με τον καρκίνο· 
πιστεύει ότι το εν λόγω κέντρο γνώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε φιλτράρισμα 
δεδομένων, εκθέσεις ΕΔΑ και μητρώα καρκίνου, και να αποτελεί μέρος του 
Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καρκίνου·

120. συνιστά να δημιουργηθεί τουλάχιστον ένα μητρώο καρκίνου σε κάθε περιφέρεια της 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων και των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών· υποστηρίζει την ενίσχυση της ικανότητας των εθνικών μητρώων καρκίνου να 
συλλέγουν δεδομένα (μεταξύ άλλων πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ζωής και την 

                                               
36 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
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κοινωνικοοικονομική κατάσταση), ώστε να προσδιορίζονται καλύτερα τα αίτια των 
ανισοτήτων όσον αφορά την εμφάνιση και τον επιπολασμό του καρκίνου και την 
επιβίωση των καρκινοπαθών· ζητεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη 
συγκρισιμότητα των πηγών δεδομένων και τη διαλειτουργικότητα των περιφερειακών 
και εθνικών μητρώων καρκίνου·

121. υποστηρίζει ένθερμα τη δημιουργία ενός μητρώου ανισοτήτων λόγω καρκίνου σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, το οποίο ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
καταπολέμηση του καρκίνου, προκειμένου να εντοπιστούν τάσεις, αποκλίσεις, 
ανισότητες και αδικίες μεταξύ και εντός των κρατών μελών· πιστεύει ότι το μητρώο 
αυτό θα συμβάλει στον εντοπισμό προκλήσεων και συγκεκριμένων τομέων δράσης, 
ώστε να καθοδηγηθούν οι επενδύσεις και οι παρεμβάσεις σε ενωσιακό, εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο·

122. υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επιτρέψει στους καρκινοπαθείς να έχουν 
ασφαλή πρόσβαση και να ανταλλάσσουν διασυνοριακά ηλεκτρονικούς ιατρικούς 
φακέλους· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για τον ευρωπαϊκό 
χώρο δεδομένων υγείας, σε συνεργασία με τη Digital Health Europe, συλλέγοντας και 
αναλύοντας ανωνυμοποιημένα ιατρικά δεδομένα (από μητρώα καρκίνου, νοσοκομεία, 
ακαδημαϊκές κλινικές δοκιμές και κοόρτες) και βιολογικά δεδομένα (από δείγματα 
αίματος και όγκων) σε ένα ευρωπαϊκό νέφος καρκίνου που θα φιλοξενείται από το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καρκίνου· ενθαρρύνει τη χρήση των δεδομένων υγείας για μη 
εμπορικούς σκοπούς («αλτρουισμός των δεδομένων»)· επικροτεί την 
προγραμματισμένη δημιουργία ενός εικονικού ευρωπαϊκού ψηφιακού κέντρου για 
καρκινοπαθείς στο πλαίσιο της Αποστολής για τον Καρκίνο του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη», προκειμένου να υποστηριχθεί μια τυποποιημένη προσέγγιση όσον 
αφορά τη συμμετοχή πρόθυμων ασθενών στην κατάθεση και ανταλλαγή των 
δεδομένων υγείας τους· συνιστά να συμπεριλαμβάνονται οι ασθενείς σε κάθε ενέργεια 
που σχετίζεται με την αποθήκευση και τη χρήση δεδομένων υγείας για σκοπούς 
χάραξης πολιτικής και ερευνητικούς σκοπούς· επικροτεί την προγραμματισμένη 
επέκταση του ευρωπαϊκού συστήματος ενημέρωσης για τον καρκίνο πριν από το 2022·

123. ζητεί να βελτιωθούν τα πρότυπα στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών 
του τομέα της υγείας· ενθαρρύνει κοινά και πολυεπιστημονικά προγράμματα 
κατάρτισης για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε στενή συνεργασία με τις 
ευρωπαϊκές επιστημονικές εταιρείες· επικροτεί τη δρομολόγηση ενός διεπιστημονικού 
προγράμματος κατάρτισης για τον καρκίνο, το οποίο θα περιλαμβάνει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών μέσω ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καρκίνου·

III. Δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καρκίνου

124. ζητεί να δημιουργηθεί ένα εικονικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καρκίνου, με τη συμμετοχή 
όλων των συμφεροντούχων (εκπρόσωποι κάθε ΕΠΕΚ, ενώσεων ασθενών και 
φροντιστών, επιστημονικών εταιρειών κ.λπ.), επιφορτισμένου με τις ακόλουθες 
αποστολές:

α) τον συντονισμό του δικτύου όλων των ΕΠΕΚ·

β) την εκπόνηση ευρωπαϊκού χάρτη πορείας για την ενεργοποίηση εκστρατειών για 
την πρόληψη και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την προαγωγή της υγείας σε 
μεγάλη κλίμακα·
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γ) τον συντονισμό της θέσπισης κοινών κριτηρίων ποιότητας για την καθοδήγηση της 
εθνικής διαπίστευσης των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου, των 
μητρώων καρκίνου και των κέντρων αντικαρκινικής περίθαλψης·

δ) τη φιλοξενία του προγραμματισμένου Κέντρου Γνώσης για τον Καρκίνο· την 
εκπόνηση ετήσιων εκθέσεων και τη θέσπιση πλαισίων για τη βελτίωση της 
συλλογής δεδομένων από προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, μητρώα 
καρκίνου και ΕΔΑ σε επίπεδο ΕΕ·

ε) τον συντονισμό της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και αποτελεσμάτων μεταξύ 
των ΕΔΑ και των ολοκληρωμένων κέντρων καρκίνου·

στ) τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου με βάση το ευρωπαϊκό σχέδιο για 
την καταπολέμηση του καρκίνου και το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι ερευνητικές προτεραιότητες και, ενδεχομένως, 
να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής δύναμης 
για την αντικαρκινική έρευνα στην Ευρώπη·

ζ) τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ανωνυμοποιημένων δεδομένων, τα οποία 
συλλέγονται σε ευρωπαϊκό νέφος καρκίνου, για κλινικούς ιατρούς και ερευνητές·

η) την υποστήριξη κοινών προγραμμάτων κατάρτισης για τους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, τους ασθενείς και τους φροντιστές·

θ) την παροχή επικαιροποιημένων, πιστοποιημένων και διαφανών πληροφοριών 
στους πολίτες και τους επαγγελματίες σχετικά με τα αίτια του καρκίνου, τις 
θεραπείες και την ενωσιακή νομοθεσία·

ι) την παρακολούθηση του επιπέδου εφαρμογής των σχετικών συστάσεων στους 
ΕΠΕΚ των κρατών μελών·

ια) την υποβολή πρότασης για μετρήσιμους και αναπαραγώγιμους δείκτες σχετικά με 
τα κύρια αποτελέσματα που περιγράφονται στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
καταπολέμηση του καρκίνου·

IV. Χρηματοδότηση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου

125. τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου δεν θα πρέπει να 
θεωρείται μόνο ως πολιτική δέσμευση για την προώθηση της αλλαγής, αλλά ως ένα 
σύνολο συγκεκριμένων και φιλόδοξων πρωτοβουλιών που θα υποστηρίξουν, θα 
συντονίσουν και θα συμπληρώσουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να μειώσουν 
την ταλαιπωρία που συνεπάγεται ο καρκίνος· τονίζει ότι, προκειμένου να μετατραπούν 
σε συγκεκριμένες δράσεις, οι πρωτοβουλίες που περιγράφονται στο σχέδιο πρέπει να 
χρηματοδοτηθούν επαρκώς· υπογραμμίζει, ωστόσο, την κυμαινόμενη ικανότητα των 
κρατών μελών να απορροφήσουν τα κονδύλια που προορίζονται για τα προγράμματα 
υγειονομικής περίθαλψης μέχρι στιγμής·

126. καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι διατίθενται επαρκή κονδύλια για την 
κατάλληλη εφαρμογή του σχεδίου και των αντίστοιχων ΕΠΕΚ· θεωρεί ότι για την 
υλοποίηση των ΕΠΕΚ θα πρέπει να διατεθεί το πολύ το 30 % του ευρωπαϊκού σχεδίου 
για την καταπολέμηση του καρκίνου·
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127. επικροτεί το σχέδιο χρηματοδότησης ύψους 4 δισεκατομμυρίων EUR, και σημειώνει τη 
συμπληρωματικότητα των πηγών χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στο ίδιο το σχέδιο· 
υπενθυμίζει ότι το σχέδιο θα επωφεληθεί από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, όπως 
τα προγράμματα EU4Health, «Ορίζων Ευρώπη» και «Ψηφιακή Ευρώπη», τα ταμεία της 
πολιτικής συνοχής, και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας· τονίζει την 
ανάγκη να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση του καρκίνου σε όλες τις πηγές 
χρηματοδότησης με συνεκτικό και διαφανή τρόπο· τονίζει, ειδικότερα, τη σημασία να 
ενισχυθούν η αντικαρκινική έρευνα και η πρόληψη του καρκίνου, καθώς και την 
ανάγκη να διατεθούν περισσότερα κονδύλια για τους σκοπούς αυτούς·

°

° °

128. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 
Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή των Περιφερειών, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, 
και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
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