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FÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

A. Den 10 april 2008 antog Europaparlamentet en resolution om åtgärder mot cancer i den 
utvidgade Europeiska unionen1.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om åtgärder mot cancer: ett 
europeiskt partnerskap (KOM(2009)0291) och avsikten att inrätta ett partnerskap för 
utbyte av information, expertis och bästa praxis.

2. Europaparlamentet menar att partnerskapets framgång kommer att vara beroende av att 
tillgängliga medel utnyttjas optimalt, eftersom det inte beviljas ytterligare medel innan 
nuvarande budgetplan löper ut (2013).

3. Europaparlamentet menar att partnerskapets framgång också är beroende av 
medlemsstaternas vilja att göra de insatser som krävs för att bekämpa cancer.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge sitt stöd fullt ut till gemensamma 
forskningsinsatser.

5. Europaparlamentet anser att den struktur som föreslås för partnerskapet är komplicerad 
och att riktlinjerna är otillräckliga med hänsyn till att målet är att åstadkomma samordning 
av en tredjedel av forskningen från alla finansieringskällor fram till 2013. Parlamentet 
anser att man i partnerskapet bör se till att effektivt integrera redan befintliga 
samordningsinsatser när det gäller cancerforskningen och att i större utsträckning 
uppmuntra offentlig–privata partnerskap för att stimulera forskning och tidig upptäckt, 
särskilt genom bilddiagnostik.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen på nytt att se över direktiv 2001/20/EG om 
kliniska prövningar2 för att uppmuntra till större cancerforskningsinsatser, särskilt vad 
gäller tidig upptäckt.

7. Europaparlamentet betonar också att det snarast bör införas ett gemenskapspatent.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0121.
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar rörande tillämpning av god klinisk sed vid kliniska prövningar av humanläkemedel 
(EGT L 121, 1.5.2001, s. 34).


