
PA\798093PT.doc PE430.881v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2009/2103(INI)

11.12.2009

PROJECTO DE PARECER
da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a comunicação da Comissão: Acção Contra o Cancro: Parceria Europeia
(2009/2103(INI))

Relatora de parecer: Françoise Grossetête



PE430.881v01-00 2/3 PA\798093PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\798093PT.doc 3/3 PE430.881v01-00

PT

SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

A. Tendo em conta a resolução do Parlamento Europeu de 10 de Abril de 2008 sobre a luta 
contra o cancro na União Europeia alargada1,

1. Congratula-se com a comunicação da Comissão intitulada "Acção Contra o Cancro, 
Parceria Europeia"(COM(2009)0291) e com a intenção de estabelecer uma parceria que
permita a troca de informações, de competências e de boas práticas;

2. Considera que o êxito da parceria, atendendo à inexistência de financiamento suplementar 
até ao termo do quadro financeiro actual (2013), depende da melhor utilização possível 
dos recursos disponíveis;

3. Considera que o êxito depende também do empenho dos Estados-Membros em envidar os 
esforços necessários em matéria de luta contra o cancro;

4. Solicita à Comissão que desempenhe plenamente o seu papel de apoio pondo em prática 
acções conjuntas no domínio da investigação;

5. Considera que a estrutura proposta para a aplicação da parceria se afigura complexa e 
considera a sua direcção insuficiente atendendo ao objectivo de assegurar a coordenação 
de um terço dos trabalhos de investigação sobre o cancro, todas as fontes de 
financiamento incluídas, até 2013; considera, a este respeito, que a parceria deve zelar por 
integrar eficazmente as iniciativas já existentes em matéria de coordenação da 
investigação sobre o cancro e por dar um maior incentivo às parcerias de tipo 
público-privado de forma a estimular a investigação e o rastreio, nomeadamente no que 
diz respeito à imagiologia médica;

6. Relembra o seu pedido à Comissão de revisão da Directiva 2001/20/CE respeitante aos 
ensaios clínicos2 de forma a incentivar um maior esforço de pesquisa sobre o cancro, em 
particular sobre o rastreio;

7. Insiste igualmente na urgência de criação de uma patente comunitária.

                                               
1 Textos aprovados nesta data, P6_TA(2008)0121.
2 Directiva 2001/20/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 4 de Abril de 2001 relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes à aplicação de boas 
práticas clínicas na condução dos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano (JO L 121 de 1.5.2001, 
p. 34).


