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FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til sin beslutning af 10. april 2008 om bekæmpelse af kræft i den udvidede 
Europæiske Union1,

1. hilser med tilfredshed Kommissionens meddelelse "Europæisk partnerskab om en indsats 
mod kræft" (KOM(2009)0291) og planen om at etablere et partnerskab, der muliggør 
udveksling af oplysninger, ekspertise og bedste praksis;

2. mener, at partnerskabets succes vil afhænge af en optimal udnyttelse af de disponible 
midler, eftersom der ikke bevilges yderligere midler inden udløbet af den nuværende 
finansieringsramme (i 2013);

3. mener, at partnerskabets succes ligeledes afhænger af medlemsstaternes vilje til at gøre 
den nødvendige indsats inden for kræftbekæmpelse;

4. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at udfylde sin støttefunktion ved at iværksætte fælles 
forskningsaktioner;

5. finder den foreslåede struktur for gennemførelsen af partnerskabet kompliceret og mener, 
at der er utilstrækkelig styring med hensyn til målsætningen om at opnå koordinering af 
en tredjedel af forskningen uanset finansieringskilde inden 2013; mener i denne 
forbindelse, at partnerskabet bør sikre en effektiv integration af de allerede eksisterende 
initiativer inden for koordinering af kræftforskningen og fremme offentlig-private 
partnerskaber yderligere for at stimulere forskning og screening, navnlig hvad angår 
medicinsk billeddiagnostik;

6. gentager sin anmodning til Kommissionen om at revidere direktiv 2001/20/EF om kliniske 
forsøg2 for at tilskynde til at øge kræftforskningsindsatsen, specielt vedrørende screening;

7. understreger endvidere, at der snarest bør indføres et fællesskabspatent.

                                               
1 Vedtagne tekster af samme dato, P6_TA(2008)0121.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/20/EF af 4. april 2001 om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om anvendelse af god klinisk praksis ved gennemførelse 
af kliniske forsøg med lægemidler til human brug (EFT L 121 af 1.5.2001, s. 34).


