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JAVASLATOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. tekintettel 2008. április 10-i állásfoglalására a rák elleni küzdelemről a kibővített Európai 
Unióban1,

1. üdvözli a „Fellépés a rák ellen: európai partnerség” című bizottsági közleményt 
(COM(2009)0291) és az információk, a szakértelem és a bevált gyakorlatok cseréjét 
lehetővé tévő partnerség létrehozására irányuló szándékot;

2. úgy véli, hogy mivel a jelenlegi pénzügyi keret végéig (2013) nem kerül sor kiegészítő 
finanszírozásra, a partnerség sikerének záloga a rendelkezésre álló források optimális 
felhasználása;

3. úgy véli, hogy a siker a tagállamok abbéli elkötelezettségétől is függ, hogy megtegyék a 
rák elleni küzdelem terén szükséges erőfeszítéseket;

4. felhívja a Bizottságot, hogy a kutatás területén bevezetendő közös fellépéseken keresztül 
maradéktalanul töltse be támogató szerepét;

5. úgy véli, hogy a partnerség létrehozása vonatkozásában javasolt struktúra bonyolult, és 
nem biztosít megfelelő irányítást azon célkitűzéshez, hogy 2013-ra a különféle 
forrásokból finanszírozott valamennyi kutatás egyharmadát összehangolják; ezzel 
összefüggésben úgy véli, hogy a partnerségnek törekednie kell a rákkutatás 
összehangolására irányuló, már meglévő kezdeményezések hatékony integrálására, 
valamint jobban ösztönöznie kell a köz- és magánszféra közötti partnerségeket a kutatás 
és a rákszűrés – különösen a gyógyászati képalkotás tekintetében történő –
előmozdítására;

6. emlékeztet a Bizottsághoz intézett azon kérésére, hogy a rákkal és különösen a 
rákszűréssel kapcsolatos kutatási erőfeszítések fokozásának ösztönzése céljából vizsgálja 
felül a klinikai vizsgálatokról szóló 2001/20/EK irányelvet2;

7. továbbá sürgeti, hogy haladéktalanul vezessenek be közösségi szabadalmat.

                                               
1 Ezen a napon elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0121.
2 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. április 4-i 2001/20/EK irányelve az emberi felhasználásra szánt 
gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok során alkalmazandó helyes klinikai gyakorlat bevezetésére 
vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 121., 2001.5.1., 34. 
o.).


