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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Souvislosti
Iniciativa pro inovativní léčiva (IIL) je jednou ze šesti takzvaných „společných technických 
iniciativ“, které zavádí zvláštní program „Spolupráce“ sedmého rámcového programu. 
Představuje nový druh celoevropského partnerství veřejného a soukromého sektoru, tj. mezi 
univerzitami, nemocnicemi, veřejnými orgány, organizacemi pacientů, klinickými centry a 
farmaceutickými společnostmi, s cílem podpořit výzkum v biomedicíně a rozvoj nových 
léčebných postupů.

Iniciativa IIL bude vytvářet partnerství prostřednictvím veřejných výzev k výběrovým 
řízením v souladu se stále aktualizovaným výzkumným programem. Nejvíce se zaměří na 
odvětví farmaceutického výzkumu, které představuje předkonkurenční prostředí, a zaměřuje 
se na včasné a spolehlivé předpovědi ohledně bezpečnosti a účinnosti vyvíjených léků s cílem 
zprostředkovat pacientům rychleji jejich možné výhody a dosáhnout větší jistoty ohledně 
používání příslušných léčebných postupů. Kromě toho zaměří IIL výzkum na prioritní 
nemoci, jako je rakovina nebo Alzheimerova choroba, stanovené ve výzkumném programu, a 
bude podporovat spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem.

Celkový rozpočet činí 2 miliardy EUR na období let 2007 až 2013. Příspěvek Společenství 
dosahuje 1 miliardy EUR. Toto financování z veřejných zdrojů bude dorovnáno příspěvkem 
ve stejné výši od farmaceutických společností zaměřených na výzkum formou poskytnutí 
zaměstnanců, laboratorního vybavení, klinického výzkumu atd. 

Financování Společenství je určeno výlučně MSP, neziskovým organizacím, akademickým 
institucím, úřadům, klinickým centrům nebo organizacím pacientů, a nikoli velkým 
společnostem.

Hodnocení
Navrhovatel velmi vítá společný podnik IMI, který urychlí vývoj inovativních léčiv, které 
budou mít pacienti k dispozici rychleji a jež budou lépe odpovídat jejich potřebám. Tato 
iniciativa rovněž povede ke snížení rizika při testování na lidech.

Vědecko–technický pokrok kombinovaný s lepší znalostí lidského genomu umožňuje při boji 
s nemocemi využít zcela nových přístupů. Budoucí léky a léčebné postupy budou mnohem 
cíleněji zaměřeny na jednotlivé pacienty a významně tak zlepší jejich životní podmínky. Dnes 
již víme, že pro některé choroby neexistuje pouze jedna léčba – správný léčebný postup závisí 
spíše na mnoha faktorech, jako je pohlaví, tolerance vůči léčbě nebo specifické genetické 
vlastnosti. Evropa naléhavě potřebuje další investice do výzkumu a vývoje na tomto poli, aby 
bylo možné potenciální přínosy rychle zprostředkovat pacientům.

To je důvodem, proč je veřejné financování výzkumných aktivit v předkonkurenční fázi 
zvláště významné, a toto financování přinese ve střednědobém horizontu více soukromých 
financí a zvýší atraktivitu Evropy pro talentované vědce. Je třeba uznat, že vývoj nových 
technologií je velmi nákladným a nevyzpytatelným podnikem. Pouze malá část vyvíjených 
léků dosáhne stadia povolení k uvedení na trh. V důsledku bezpečnostních požadavků a 
požadavků na účinnost je velká většina výzkumných aktivit ukončena, byť již byly na vývoj 



PE 393.954v01-00 4/7 PA\683620CS.doc

CS

vynaloženy stamilióny eur. V současnosti investice do biofarmaceutického výzkumu v Evropě 
pokulhávají za dalšími částmi světa, jako jsou Spojené státy nebo Japonsko. 

Proto IIL „bere věc za správný konec“, když využívá veřejných a soukromých financí na 
podporu rozsáhlého celoevropského výzkumu s cílem stanovit co nejdříve, která vyvíjená 
léčiva mohou případně přinést bezpečnou a účinnou léčku, a když ku prospěchu celé 
společnosti podporuje spolupráci mezi průmyslovými odvětvími, akademickou obcí a 
neziskovým sektorem.

Projekty IIL zajistí, že základní výzkum, který potřeboval vyvinout a zhodnotit nové nástroje 
při hledání a vývoji léčiv, bude dobře zorganizován a vyhne se duplikaci činností.  
Prostřednictvím spolupráce s velkými společnostmi budou mít možnost uplatnit své nápady i 
malá výzkumná střediska.

Navrhovatelka navrhuje několik změn návrhu Komise, jež mají zejména za cíl zajistit 
aktualizaci výzkumného programu a účinné šíření výsledků do soukromého a veřejného 
sektoru. 

Kromě toho by se měla prostřednictvím užšího zapojení Evropského parlamentu a 
jmenováním nezávislých zástupců EP do správní rady IIL zvýšit průhlednost tohoto procesu. 

I když návrh přisuzuje prominentní úlohu jednomu farmaceutickému sdružení zaměřenému na 
výzkum, mělo by se brát v úvahu, že se provádějí i výzkumné činnosti se známými látkami, tj. 
v oblasti rostlinných či volně prodejných léčiv. Těmto společnostem a odpovídajícím 
obchodním sdružením musí být umožněna účast ve společném podniku IIL.

Konečně je třeba zdůraznit, že kromě zjevných přínosů spočívajících ve zvýšení 
konkurenceschopnosti Evropy a snížení rizika při klinickém testování na lidech,mají projekty 
IIL rovněž pozitivní dopady, pokud jde o potřebu testování na zvířatech. Pokud rozpoznáme 
potenciální selhání vyvíjených léků již v raném stadiu, bude možné se vyhnout testům, které 
nejsou nezbytně nutné, a navíc nové nástroje vyvíjení léků většinou ani nebudou spoléhat na 
testování na zvířatech, ale budou využívat nové techniky in vitro nebo testování založené na 
počítačových technologiích. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Návrh legislativního usnesení

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 11

(11) Společná technologická iniciativa pro 
inovativní léčiva by měla nabídnout 
koordinovaný přístup, aby se překonaly 
zjištěné překážky výzkumu v procesu vývoje 
nových léčiv a podpořil se „předvýrobní 
farmaceutický výzkum a vývoj“, s cílem 
urychlit vývoj bezpečných a účinnějších 
léčivých přípravků pro pacienty. 
V současných souvislostech by se 
„předvýrobní farmaceutický výzkum 
a vývoj“ měl chápat jako výzkum nástrojů 
a metod používaných v procesu vývoje 
léčiv.

(11) Společná technologická iniciativa pro 
inovativní léčiva by měla nabídnout 
koordinovaný přístup, aby se překonaly 
zjištěné překážky výzkumu v procesu vývoje 
nových léčiv a podpořil se „předvýrobní 
farmaceutický výzkum a vývoj“, s cílem 
urychlit vývoj bezpečných a účinnějších 
léčivých přípravků pro pacienty. 
V současných souvislostech by se 
„předvýrobní farmaceutický výzkum 
a vývoj“ měl chápat jako výzkum nástrojů 
a metod používaných v procesu vývoje 
léčiv. Na duševní vlastnictví vzniklé v rámci 
projektů iniciativy pro inovativní léčiva IIL 
by měly být poskytnuty za spravedlivých a 
rozumných podmínek licence třetím 
stranám. 

Odůvodnění

Mělo by se vyjasnit, že duševní vlastnictví nezbytné pro použití výzkumných nástrojů 
vyvinutých partnery programu IIL bude zpřístupněno třetím stranám za spravedlivých a  
rozumných podmínek.

Pozměňovací návrh 2
Příloha čl. 2 odst. 2 písm. c)

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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(c) provádět změny výzkumného programu 
společné technologické iniciativy 
pro inovativní léčiva nutné ve světle 
vědeckého pokroku v průběhu jeho 
provádění;

c) provádět pravidelně přezkoumání a 
změny výzkumného programu společné 
technologické iniciativy pro inovativní 
léčiva nutné ve světle vědeckého pokroku 
v průběhu jeho provádění a k zajištění toho, 
aby byla prioritám zdravotní péče a 
potřebám pacientů v Evropě věnována 
odpovídající pozornost;

Odůvodnění

Výzkumný program by měl být systematicky přezkoumáván s cílem zajistit, aby byly v Evropě 
neustále brány v úvahu vědecký pokrok a přínos pro pacienty.

Pozměňovací návrh 3
Příloha čl. 5 odst. 1 písm. fa) (nové)

fa) Evropský parlament jmenuje do správní 
rady dva nezávislé zástupce a dva 
náhradníky.

Odůvodnění

S ohledem na svoji úlohu součásti rozpočtového orgánu by měl být Evropský parlament 
zastoupen ve správní radě.

Pozměňovací návrh 4
Příloha čl. 6 odst. 2 písm. e) šestá odrážka

- připravuje návrh ročního rozpočtu, včetně 
plánu pracovních míst;

- po konzultaci s vědeckým výborem a 
skupinou pro členské státy připravuje návrh 
ročního rozpočtu, včetně plánu pracovních 
míst;

Odůvodnění

Výkonný ředitel by měl návrh rozpočtu před jeho předložením správní radě konzultovat s 
dalšími příslušnými orgány IIL.

Pozměňovací návrh 5
Příloha čl. 6 odst. 7 písm. i)

(i) svolává každoroční setkání fóra 
zúčastněných subjektů, aby se zajistila 

i) svolává každoroční setkání fóra 
zúčastněných subjektů, otevřenou schůzi 
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otevřenost a průhlednost činností společného 
podniku IIL před zúčastněnými subjekty;

příslušných organizací, jež mají zájem na 
biomedicínckém výzkumu, s cílem získat 
pro činnosti IIL zpětnou vazbu, aby se 
zajistila otevřenost a průhlednost činností 
společného podniku IIL před zúčastněnými 
subjekty;

Odůvodnění

Vyjasnění povahy výroční schůze zúčastněných stran, jejímž cílem je zajistit otevřenost a 
transparentnost činností společného podniku IIL pro všechny zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh 6
Příloha čl. 13 odst. 2 pododstavec 1a (nový)

Výkonný ředitel bude Evropskému 
parlamentu předkládat výroční zprávu o 
činnosti.

Odůvodnění

Jako součást pravidelného dialogu s Evropským parlamentem by měl výkonný ředitel 
Evropskému parlamentu předkládat výroční zprávu o činnosti.


