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IEROSINĀJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, 
sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus 
ierosinājumus:

A. ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par vēža apkarošanu paplašinātajā Eiropas 
Savienībā1,

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu „Par vēža apkarošanu — Eiropas partnerība” 
(COM(2009)0291) un nodomu izveidot partnerību informācijas, kompetences un 
paraugprakses apmaiņai;

2. uzskata, ka partnerības panākumi, ņemot vērā papildu finansējuma trūkumu līdz 
pašreizējās finanšu shēmas beigām (2013. gadam), ir atkarīgi no pieejamo resursu 
optimālas izmantošanas;

3. uzskata, ka panākumi ir atkarīgi arī no dalībvalstu centieniem veikt nepieciešamos 
pasākumus, lai cīnītos pret vēzi;

4. aicina Komisiju pilnībā izmantot savas atbalsta funkcijas, lai veiktu kopējas darbības 
pētniecības jomā;

5. uzskata, ka ierosinātā struktūra partnerības veidošanai šķiet sarežģīta un tā paredz 
nepietiekamu pārvaldību, ņemot vērā mērķi līdz 2013. gadam nodrošināt koordināciju 
vienai trešdaļai no visiem vēža pētniecības pasākumiem neatkarīgi no finansējuma avota; 
tādēļ uzskata, ka partnerībā būtu efektīvi jāiekļauj jau pastāvošās iniciatīvas vēža 
pētniecības koordinēšanas jomā un vairāk būtu jāveicina valsts un privāto uzņēmumu 
partnerība, lai sekmētu pētniecību un skrīningu, jo īpaši attēldiagnostikas jomā;

6. atkārtoti prasa Komisijai pārskatīt Direktīvu 2001/20/EK par klīniskās izpētes veikšanu2, 
lai mudinātu vairāk pūļu veltīt vēža pētniecībai, jo īpaši skrīningam; 

7. tāpat uzsver, ka steidzami jāievieš Kopienas patents.

                                               
1 Šajā datumā pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0121.
2  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīva 2001/20/EK par dalībvalstu normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz labas klīniskās prakses ieviešanu klīniskās izpētes veikšanā ar 
cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 121, 1.5.2001.,34. lpp.).


