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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в предложението 
за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А. като взе предвид резолюцията си от 10 април 2008 г. относно борбата срещу рака в 
разширения Европейски съюз1,

1. приветства съобщението на Комисията, озаглавено: "Борбата срещу рака:  
европейско партньорство" (COM(2009)0291) и намерението за установяване на 
партньорство, което да дава възможност за обмен на информация, експертни 
познания и добри практики;

2. счита, че предвид липсата на допълнително финансиране до края на настоящата 
финансова рамка (2013 г.), успехът на партньорството зависи от оптималното 
използване на наличните ресурси;

3. счита, че успехът зависи също и от ангажимента на държавите-членки за полагане 
на необходимите усилия в борбата срещу рака;

4. призовава Комисията да изпълни изцяло подкрепящата си роля чрез предприемане 
на съвместни действия в областта на научните изследвания;

5. смята, че предложената за осъществяването на партньорството структура изглежда 
сложна, а управлението й - недостатъчно, с оглед на целта за координация на една 
трета от научно-изследователската работа във връзка с рака, като всички източници 
на финансиране се обединят до 2013 г.; във връзка с това счита, че партньорството 
трябва да гарантира ефективното интегриране на вече съществуващите инициативи 
в областта на координацията на научно-изследователската работа във връзка с рака 
и да насърчава в по-голяма степен публично-частните партньорства за стимулиране 
на изследванията и откриването на рака, по-специално в областта на медицинските 
изображения;

6. припомня искането си до Комисията за преразглеждане на Директива 2001/20/EО 
относно клиничните изпитвания2, с цел да се насърчи полагането на повече усилия 
за изследването на рака, и по-специално за неговото откриване;

7. настоява също така за незабавното въвеждане на патент на Общността.

                                               
1 Текстове, приети на тази дата, P6_TA(2008)0121.
2 Директива 2001/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г. за сближаване на 
законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно прилагането 
на добрата клинична практика при провеждането на клинични изпитвания на лекарствени продукти за 
хуманна употреба (ОВ L 121, 1.5.2001 г., стр. 34).


