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NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 
návrhy:

A. s ohledem na své usnesení ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené 
Evropské unii1,

1. vítá sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (KOM(2009)0291) 
a záměr vybudovat partnerství, které umožní výměnu informací, odborných znalostí 
a osvědčených postupů;

2. domnívá se, že vzhledem k chybějícím dodatečným finančním prostředkům do konce 
nynějšího finančního rámce (2013) závisí úspěch partnerství na optimálním využití 
dostupných zdrojů;

3. domnívá se, že úspěch závisí také na závazku členských států vynaložit nezbytné úsilí na 
boj proti rakovině;

4. vyzývá Komisi, aby v plné míře využila svou podpůrnou roli zavedením společných 
opatření v oblasti výzkumu;

5. soudí, že vzhledem ke stanovenému cíli, jímž je dosáhnout do roku 2013 koordinace jedné 
třetiny výzkumu týkajícího se rakoviny bez ohledu na zdroje financování, je navrhovaná 
struktura pro provádění partnerství složitá a její řízení nedostatečné; v této souvislosti se 
domnívá, že úkolem partnerství je účinné začlenění již existujících iniciativ v oblasti 
koordinace výzkumu rakoviny a větší podpora partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v zájmu povzbuzení výzkumu a screeningu, zejména v oblasti lékařské 
diagnostiky;

6. připomíná Komisi svou žádost o revizi směrnice 2001/20/ES týkající se klinických 
hodnocení2 s cílem podporovat rozsáhlejší výzkum rakoviny, zejména v oblasti 
screeningu;

7. trvá rovněž na tom, že je nezbytně nutné zavést patent Společenství.

                                               
1 Přijaté texty, P6_TA(2008)0121.
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se uplatňování správné klinické praxe při provádění klinických hodnocení 
humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 121, 1.5.2001, s. 34).


