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POBUDE

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. aprila 2008 o boju proti raku v razširjeni 
Evropski uniji1,

1. pozdravlja sporočilo Komisije z naslovom Boj proti raku: evropsko partnerstvo 
(KOM(2009)0291) in namero, da se vzpostavi partnerstvo, ki bo omogočalo izmenjavo 
informacij, znanja in dobre prakse;

2. meni, da je uspeh partnerstva odvisen od optimalne uporabe razpoložljivih sredstev glede 
na to, da do konca sedanjega finančnega okvira (2013) ni predvidenega dodatnega 
financiranja;

3. meni, da je uspeh odvisen tudi od zavezanosti držav članic, da bodo uresničevale potrebna 
prizadevanja v boju proti raku;

4. poziva Komisijo, naj v celoti izvaja svojo podporno vlogo z uvedbo skupnih ukrepov na 
področju raziskav;

5. meni, da je predlagana struktura za vzpostavitev partnerstva zapletena in ne zagotavlja 
zadovoljivega upravljanja glede na cilj, da bi do leta 2013 uskladili tretjino raziskav o 
raku neodvisno od virov financiranja; v zvezi s tem meni, da mora partnerstvo zagotoviti 
učinkovito vključitev že obstoječih pobud za uskladitev raziskav o raku ter bolj podpirati 
javno-zasebna partnerstva za spodbujanje raziskav in presejalnih programov, zlasti na 
področju medicinskega slikanja;

6. ponovno poziva Komisijo, naj pregleda direktivo 2001/20/ES o kliničnem preskušanju2, 
da bi bolj spodbujala raziskave o raku, zlasti o presejalnih programih;

7. vztraja tudi, da je nujno uvesti patent Skupnosti.

                                               
1 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0121.
2 Direktiva 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem dobre klinične prakse pri kliničnem preskušanju zdravil za ljudi (UL 
L 121, 1.5.2001, str. 34).


