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Pisna izjava o boju proti kolorektalnemu raku v Evropski uniji 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju člena 123 svojega poslovnika, 

A. ker je v EU vsako leto več kot 400.000 novih in 200.000 smrtnih primerov kolorektalnega 

raka, tako da je ta bolezen drugi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka, 

B. ker je kolorektalni rak povezan z dejavniki življenjskega sloga (debelost, premalo gibanja, 

uživanje alkohola in kajenje), tako da bi za obvladovanjem teh dejavnikov zmanjšali 

razvoj te oblike raka, 

C. ker so v nekaterih državah EU s presejalnimi pregledi že zmanjšali umrljivost zaradi 

kolorektalnega raka, v drugih pa tovrstni pregledi še niso bili uvedeni, 

D. ker z zgodnjim odkrivanjem te oblike raka ne bi samo zmanjšali sedanje 40-odstotne 

stopnje umrljivosti, pač pa tudi znatno znižali stroške zdravljenja,  

E. ker Komisija meni, da bi moral biti kolorektalni rak prednostna naloga javnega zdravstva, 

saj se smrt zaradi te oblike raka lahko prepreči z medicinskimi sredstvi, ki so na voljo v 

EU, 

1. poziva Komisijo in države članice, naj: 

– podprejo kampanje ozaveščanja v EU o dejavnikih življenjskega sloga, ki povzročajo 

kolorektalnega raka, še posebej kampanje, namenjene najstnikom in mladim, 

– spodbujajo izvajanje najboljše prakse glede presejalnih pregledov za kolorektalnega 

raka v vseh državah EU in naj vsaki dve leti objavijo poročilo o napredku, 

– med prednostne naloge prihodnjih delovnih programov v sedmem okvirnem programu 

za raziskave in v program EU na področju zdravja vključijo razširjanje raziskav in 

znanja o presejalnih testih za kolorektalnega raka, 

– v skladu s smernicami EU uvedejo presejalne preglede za to obliko raka na nacionalni 

ravni; 

2. naroči svojemu predsedniku, naj to izjavo skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu, 

Komisiji in parlamentom držav članic. 

 

 

 


