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SUGGESTIES

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande suggesties in 
haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. onder verwijzing naar zijn resolutie van 10 april 2008 over kankerbestrijding in de 
uitgebreide Europese Unie1,

1 verwelkomt de mededeling van de Commissie "Kankerbestrijding: een Europees 
partnerschap" (COM(2009)0291) en het plan om een partnerschap in te stellen dat de 
uitwisseling van informatie, knowhow en goede praktijken mogelijk maakt;

2. is van oordeel dat, aangezien tot het eind van het huidige financiële kader (2013) geen 
extra kredieten beschikbaar komen, het partnerschap alleen kans op slagen heeft als de 
voorhanden zijnde middelen optimaal worden besteed;

3. is van oordeel dat het welslagen van het plan ook afhankelijk is van de bereidheid van de 
lidstaten om de nodige inspanningen te leveren op het vlak van de kankerbestrijding;

4. dringt er op aan dat de Commissie haar ondersteunende rol ten volle vervult door 
gezamenlijke acties op onderzoeksgebied op gang te brengen;

5. vindt de voorgestelde structuur voor de tenuitvoerlegging van het partnerschap 
ingewikkeld en moeilijk te besturen tegen de achtergrond van de doelstelling om uiterlijk 
in 2013 een derde van alle kankeronderzoek te coördineren, ongeacht de 
financieringsbronnen; is daarom van mening dat het partnerschap erop moet toezien dat de 
al bestaande initiatieven op het vlak van de coördinatie van het kankeronderzoek efficiënt 
worden geïntegreerd en dat vooral publiek-private partnerschappen worden aangemoedigd 
om de research en de opsporing te stimuleren, in het bijzonder op het gebied van de 
medische beeldvorming;

6. herinnert nogmaals aan zijn verzoek aan de Commissie Richtlijn 2001/20/EG betreffende 
klinische proeven2 te herzien om aan te sporen tot een grotere inspanning op het gebied 
van het kankeronderzoek en meer in het bijzonder de vroegtijdige opsporing; 

7. acht de invoering van een communautair octrooi dringend noodzakelijk.

                                               
1 Aangenomen teksten van deze datum, P6_TA(2008)0121.
2 Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede 
klinische praktĳken bĳ de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselĳk gebruik (PB L 
121 van 1.5.2001, blz. 34.)


