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NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

A. so zreteľom na svoje uznesenie z 10. apríla 2008 o boji proti rakovine v rozšírenej 
Európskej únii1,

1. víta oznámenie Komisie o opatreniach na boj proti rakovine: európske partnerstvo 
(KOM(2009)0291) a zámer vytvoriť partnerstvo na výmenu informácií, spôsobilostí a 
najlepšej praxe;

2. domnieva sa, že vzhľadom na chýbajúce dodatočné financovanie až do konca aktuálneho 
finančného rámca (2013) závisí úspech partnerstva od optimálneho využívania 
dostupných zdrojov;

3. domnieva sa, že úspech závisí aj od záväzku členských štátov vyvíjať potrebné úsilie v 
oblasti boja proti rakovine;

4. vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohrávala svoju podpornú úlohu tým, že prijme 
spoločné opatrenia v oblasti výskumu;

5. domnieva sa, že štruktúra navrhovaná na realizáciu partnerstva sa zdá zložitá a jej riadenie 
nedostatočné vzhľadom na cieľ, ktorým je dosiahnutie koordinácie jednej tretiny činností 
v oblasti výskumu rakoviny do roku 2013 pri spojení všetkých zdrojov financovania; v 
tejto súvislosti zastáva názor, že úlohou partnerstva je účinné začlenenie už existujúcich 
iniciatív v oblasti koordinácie výskumu rakoviny a väčšia podpora verejno-súkromným 
partnerstvám v záujme stimulácie výskumu a skríningového vyšetrenia, najmä pokiaľ ide 
o lekárske zobrazovanie;

6. pripomína Komisii svoju žiadosť týkajúcu sa revízie smernice 2001/20/ES o klinických 
pokusoch2 s cieľom vyzvať na zintenzívnenie úsilia o výskum rakoviny, najmä 
skríningového vyšetrenia;

7. zároveň trvá na nevyhnutnosti zaviesť patent Spoločenstva.

                                               
1 Prijaté texty, P6_TA(2008)0121.
2 Smernica 2001/20/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. apríla 2001 o aproximácii zákonov, iných právnych 
predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa uplatňovania dobrej klinickej praxe počas 
klinických pokusov s humánnymi liekmi (Ú. v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34).


