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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με την καταπολέμηση 
του καρκίνου στη διευρυνθείσα ΕΕ1,

1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Δράση κατά του καρκίνου: 
ευρωπαϊκή σύμπραξη (COM(2009)0291) και την πρόθεση καθιέρωσης μιας σύμπραξης 
που θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών, ικανοτήτων και ορθών πρακτικών·

2. θεωρεί ότι η επιτυχία της σύμπραξης, λαμβανομένης υπόψη της απουσίας 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης έως το πέρας του ισχύοντος δημοσιονομικού 
πλαισίου (2013), εξαρτάται από τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων·

3. θεωρεί ότι η επιτυχία εξαρτάται επίσης από τη δέσμευση των κρατών μελών να 
καταβάλλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την καταπολέμηση του καρκίνου·

4. καλεί την Επιτροπή να διαδραματίσει πλήρως τον υποστηρικτικό της ρόλο θέτοντας σε 
εφαρμογή κοινές δράσεις στον τομέα της έρευνας·

5. θεωρεί ότι η προτεινόμενη δομή για την ενεργοποίηση της σύμπραξης είναι πολύπλοκη 
και η καθοδήγησή της ανεπαρκής σε σχέση με το στόχο να επιτευχθεί ο συντονισμός του 
ενός τρίτου των εργασιών στον τομέα της έρευνας χρησιμοποιώντας το σύνολο των 
πηγών χρηματοδότησης από σήμερα έως το 2013· θεωρεί σχετικά ότι η σύμπραξη πρέπει 
να φροντίσει για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη 
αναληφθεί σε σχέση με το συντονισμό της έρευνας για τον καρκίνο και να ενθαρρύνει εκ 
των προτέρων τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προκειμένου να δοθούν 
κίνητρα για την έρευνα και την ανίχνευση, ιδίως όσον αφορά την ιατρική απεικόνιση·

6. υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2001/20/ΕΚ 
σχετικά με τις κλινικές δοκιμές2 προκειμένου να ενθαρρυνθεί μια μεγαλύτερη ερευνητική 
προσπάθεια σε σχέση με τον καρκίνο και ιδιαίτερα την ανίχνευσή του·

7. επιμένει επίσης στον επείγοντα χαρακτήρα που έχει η δημιουργία ενός κοινοτικού 
διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6-ΤΑ(2008)0121
2 Οδηγία 2001/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά την 
εφαρμογή ορθής κλινικής πρακτικής κατά τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων προοριζομένων για τον άνθρωπο (ΕΕ 
L 121 της 1.5.2001, σελ. 34)


