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PASIŪLYMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos 
pasiūlymus:

A. atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl kovos su vėžiu išsiplėtusioje 
Europos Sąjungoje1,

1. palankiai vertina Komisijos komunikatą „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“ 
(COM(2009)0291) ir siekį sukurti partnerystę, leidžiančią keistis informacija, 
kompetencija ir gerąją praktika;

2. mano, kad partnerystės sėkmė, turint omenyje, kad nebuvo suteiktas papildomas 
finansavimas iki dabartinio finansinio laikotarpio pabaigos (2013 m.), priklauso nuo 
optimalaus esamų išteklių panaudojimo;

3. mano, kad sėkmė taip pat priklauso nuo valstybių narių įsipareigojimo dėti reikiamas 
pastangas kovojant su vėžiu;

4. kviečia Komisiją pilnai teikti paramą, vykdant bendrus, su tyrimais susijusius, veiksmus; 

5. mano, kad pasiūlyta partnerystės įgyvendinimo struktūra atrodo sudėtinga ir nėra 
pakankamai valdoma, atsižvelgiant į tikslą koordinuoti trečdalį su vėžio tyrimais susijusių 
darbų nuo dabar iki 2013 m, nepriklausomai nuo finansavimo šaltinio; šiuo klausimu 
mano, kad partneryste turi būti siekiama veiksmingai taikyti jau egzistuojančias 
iniciatyvas siekiant koordinuoti vėžio mokslinius tyrimus ir labiau stiprinti viešojo ir 
privataus sektorių partnerystę siekiant skatinti mokslinius ir ankstyvo diagnozavimo 
tyrimus, ypač medicininės vizualizacijos srityje;

6. primena Komisijai prašymą peržiūrėti direktyvą 2001/20/EB, susijusią su klinikiniais 
tyrimais2 siekiant stipriai paskatinti vėžio mokslinius tyrimus, ypač susijusius su ankstyvu 
diagnozavimu;

7. taip pat pabrėžia, kad yra skubu pradėti taikyti Bendrijos patentą.

                                               
1 Tą dieną priimti tekstai, P6_TA(2008)0121.
2 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/20/EB dėl valstybių narių įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su geros klinikinės praktikos įgyvendinimu atliekant žmonėms skirtų vaistų klinikinius 
tyrimus, suderinimo (OL L 121, 2001 5 1, p. 34).


