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WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, 
o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zwalczania 
nowotworów w rozszerzonej Unii Europejskiej1,

1. z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji Europejskiej „Walka z rakiem: 
Partnerstwo europejskie” (COM(2009)0291) i zamiar utworzenia partnerstwa 
umożliwiającego wymianę informacji, wiedzy specjalistycznej oraz sposobów 
postępowania;

2. uważa, że zważywszy na brak dodatkowego wsparcia do końca aktualnego okresu 
finansowego (2013 r.) powodzenie partnerstwa zależy od optymalnego wykorzystania 
dostępnych zasobów;

3. sądzi, że powodzenie partnerstwa zależy również od zobowiązania państw członkowskich 
do podjęcia niezbędnych starań w zakresie walki z rakiem;

4. wzywa Komisję Europejską, by wypełniała swoją rolę polegającą na wspieraniu poprzez 
wprowadzanie wspólnych działań w zakresie badań;

5. uważa, że zaproponowana struktura realizacji partnerstwa zdaje się być złożona a jej 
kierowanie niewystarczające względem celu, jakim jest zapewnienie do 2013 r. 
koordynacji jednej trzeciej badań nad rakiem, uwzględniając wszystkie źródła 
finansowania łącznie; uznaje w tym kontekście, że partnerstwo powinno czuwać nad 
skutecznym zintegrowaniem już istniejących inicjatyw w zakresie koordynacji badań nad 
rakiem i starać się w większym stopniu zachęcać partnerstwa publiczno-prywatne do 
stymulowania badań i badań przesiewowych, w szczególności w zakresie obrazowania 
medycznego;

6. ponownie wzywa Komisję do dokonania przeglądu dyrektywy 2001/20/WE dotyczącej 
badań klinicznych2, aby bardziej zachęcać do badań naukowych nad rakiem, a w 
szczególności do badań przesiewowych;

7. nalega także na pilne wprowadzenie patentu wspólnotowego.

                                               
1 Teksty przyjęte w tym dniu, P6_TA(2008)0121.
2 Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania 
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, odnoszących się do 
wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez człowieka (Dz.U. L 121 z 1.5.2001, s. 34).


