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SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:

A. având în vedere rezoluţia sa din 10 aprilie 2008 referitoare la combaterea cancerului în 
Uniunea Europeană extinsă1,

1. salută Comunicarea Comisiei intitulată „Lupta împotriva cancerului: un parteneriat 
european” (COM(2009)0291), precum şi intenţia de a stabili un parteneriat care să permită 
schimbul de informaţii, de competenţe şi de bune practici;

2. consideră, ținând seama de absența unei finanțări suplimentare până la sfârșitul cadrului 
financiar actual (2013), că reușita parteneriatului depinde de utilizarea optimală a 
resurselor disponibile;

3. consideră că reușita depinde, de asemenea, de angajamentul statelor membre de a depune 
eforturile necesare în materie de combatere a cancerului;

4. invită Comisia să îşi ofere sprijinul deplin, prin realizarea de acțiuni comune în domeniul 
cercetării;

5. consideră că structura de punere în aplicare a parteneriatului propusă pare complexă şi 
insuficient încadrată, având în vedere obiectivul de a asigura, până în 2013, coordonarea 
unei treimi din totalitatea lucrărilor de cercetare asupra cancerului, indiferent de surse de 
finanțare a acestora; consideră, în acest sens, că parteneriatul trebuie să asigure integrarea 
eficientă a inițiativelor deja existente în materie de coordonare a cercetării asupra 
cancerului și să încurajeze într-o mai mare măsură parteneriatele de tip public-privat, în 
vederea stimulării activității de cercetare și de depistare, în special în domeniul imagisticii 
medicale;

6. reamintește de solicitarea pe care a adresat-o Comisiei de revizuire a Directivei 
2001/20/CE privind testele clinice2, pentru a încuraja un efort sporit în activitatea de 
cercetare asupra cancerului, în special în ceea ce privește depistarea; 

7. insistă, de asemenea, asupra caracterului urgent al instituirii unui brevet comunitar.

                                               
1 Texte adoptate la această dată, P6_TA(2008)0121.
2 Directiva 2001/20/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 aprilie 2001 de apropiere a actelor cu 
putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre privind aplicarea bunelor practici clinice în cazul 
efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor medicamentoase de uz uman (JO L 121 din 1.5.2001, p. 
34).


