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KORT BEGRUNDELSE

Baggrund
Initiativet om innovative lægemidler (IMI) er en af de seks såkaldte " fælles 
teknologiinitiativer", der blev introduceret i særprogrammet Samarbejde til gennemførelse af 
det syvende rammeprogram. Det er en ny form for fælleseuropæisk offentlig-privat 
partnerskab mellem universiteter, hospitaler, offentlige myndigheder, patientorganisationer, 
kliniske centre og medicinalfirmaer med det formål at styrke biomedicinsk forskning og 
udvikling af nye behandlingsmetoder.

IMI vil skabe partnerskaber ved åbne tilbudsindkaldelser i overensstemmelse med en stadig 
opdateret forskningsdagsorden.  Hovedvægten vil blive lagt på den prækompetitive sektor 
inden for lægemiddelforskning og har således til hensigt at tilvejebringe tidlige og pålidelige 
prognoser om sikkerheden og effektiviteten af lægemiddelkandidater med henblik på 
hurtigere at videregive eventuelle fordele til patienter og med større sikkerhed omkring 
anvendelsen af behandlingsformerne.  Endvidere vil IMI fokusere på forskning i sygdomme, 
som f.eks. kræft og Alzheimer, der er prioriteret i forskningsdagsordenen, og fremme 
samarbejdet mellem private og offentlige sektorer.  

Det samlede budget vil være 2 mia. EUR for perioden 2007-2013. Fællesskabets bidrag vil 
være 1 mia. EUR. Udover denne offentlige finansiering vil der komme bidrag i tilsvarende 
størrelsesorden fra forskningsbaserede medicinalfirmaer i form af personale, 
laboratorieudstyr, klinisk forskning mm. 

Fællesskabsfinansieringen vil udelukkende gå til små og mellemstore virksomheder, ikke-
kommercielle organisationer, den akademiske verden, kliniske centre og patientorganisationer 
- ikke til store virksomheder.

Evaluering
Ordføreren udtrykker stor tilfredshed med IMI-fællesforetagendet, der vil fremskynde 
udviklingen af innovative lægemidler, der når hurtigere ud til patienter, og som er bedre 
tilpassede deres behov. Initiativet vil også indebære mindre risiko ved kliniske forsøg med 
mennesker.

De videnskabelige og teknologiske fremskridt samt bedre viden om de menneskelige gener 
gør det muligt at udvikle hele nye fremgangsmåder til bekæmpelse af sygdomme.  Fremtidige 
lægemidler og behandlingsformer vil være mere præcist tilpassede individuelle patienter og 
vil derfor forbedre disses levevilkår væsentlig. I dag ved man, at der ikke er en enkelt 
helbredsmetode for en specifik sygdom - den korrekte behandlingsmetode afhænger mere af 
en række faktorer, som f.eks. køn, tolerans eller specifikke genetiske egenskaber. Europa har 
et akut behov for flere investeringer i forskning og udvikling på dette område med henblik på 
hurtigt at videregive eventuelle fordele til patienter. 

Derfor er øget offentlig finansiering af prækompetitiv forskningsvirksomhed særlig berettiget 
og vil indebære mere privat finansiering på mellemlang sigt samt gøre Europa mere attraktiv 
for begavede forskere. Det må erkendes, at udviklingen af en behandlingsmetode er en meget 
dyr og uforudsigelig aktivitet. Kun en lille del af lægemiddelkandidaterne opnår 
markedsføringstilladelse.   Langt den største del af forskningsaktiviteterne stopper som følge 
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af sikkerheds- eller effektivitetsbetænkeligheder, efter at der under udviklingsprocessen er 
blevet brugt millioner af euro. Samtidig sakker investeringer i forskning i biofarmaka i 
Europa bagud i forhold til andre dele af verden, som f.eks. USA og Japan. 

IMI starter derfor fra det rigtige udgangspunkt ved at anvende offentlige og private midler til 
at fremme fælles europæisk forskning i stor målestok for på i det tidligst mulige stadium at 
fastslå, om en lægemiddelkandidat har mulighed for at blive et sikkert og effektivt middel, og 
til at fremme samarbejdet mellem industrien, den akademiske verden og ikke-kommercielle 
organisationer til gavn for hele samfundet.

IMI-projekter vil sikre, at den betydelige forskning, der kræves for at udvikle og validere nye 
værktøjer til at opdage og udvikle lægemidler, er godt koordineret, og at dobbeltarbejde 
undgås.   Gennem samarbejde med store virksomheder vil små forskningscentre også få 
mulighed for at få deres ideer op at køre.

Ordføreren har nogle få ændringsforslag til Kommissionens forslag, navnlig med det formål at 
sikre en opdateret forskningsdagsorden og en effektiv formidling af resultaterne til den 
offentlige og private sektor. 

Endvidere bør der sikres en forbedret gennemsigtighed ved at inddrage Europa-Parlamentet 
mere, idet der udnævnes to uafhængige EP-repræsentanter til IMI's bestyrelse.     

Selv om forslaget giver en fremtrædende rolle til en forskningsbaseret farmaceutorganisation, 
bør det bemærkes, at der også er forskningsvirksomhed med kendte stoffer f.eks. inden for 
plantelægemidler og ikke receptpligtige lægemidler. Det skal være muligt for disse 
virksomheder og den relevante branchesammenslutning at deltage i IMI JU. 

Endelig bør det understreges, at IMI's projekter ud over den åbenbare fordel for Europas 
konkurrenceevne og formindskede risiko ved kliniske forsøg med mennesker også vil have en 
positiv virkning på behovet for dyreforsøg. Unødvendige forsøg undgås, hvis en mulig 
fejlslagen lægemiddelkandidat opdages på et tidligt tidspunkt, og nye værktøjer i 
lægemiddeludviklingsprocessen vil for det meste ikke være afhængige af dyreforsøg men af 
nye in vitro teknikker eller computerbaserede teknologier. 
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi , som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 11

(11) I forbindelse med det fælles 
teknologiinitiativ om "innovative 
lægemidler" bør der foreslås en koordineret 
fremgangsmåde for at eliminere påpegede 
forskningsmæssige flaskehalse inden for 
udvikling af nye lægemidler og støtte 
"prækompetitiv forskning i og udvikling af 
lægemidler" for at fremskynde udviklingen 
af sikre og mere effektive lægemidler til 
patienter. "Prækompetitiv forskning i og 
udvikling af lægemidler" bør i den 
forbindelse opfattes som forskning i og 
udvikling af værktøjer og metoder, der 
anvendes i lægemiddeludviklingsprocessen. 

(11) I forbindelse med det fælles 
teknologiinitiativ om "innovative 
lægemidler" bør der foreslås en koordineret 
fremgangsmåde for at eliminere påpegede 
forskningsmæssige flaskehalse inden for 
udvikling af nye lægemidler og støtte 
"prækompetitiv forskning i og udvikling af 
lægemidler" for at fremskynde udviklingen 
af sikre og mere effektive lægemidler til 
patienter. "Prækompetitiv forskning i og 
udvikling af lægemidler" bør i den 
forbindelse opfattes som forskning i og 
udvikling af værktøjer og metoder, der 
anvendes i lægemiddeludviklingsprocessen. 
Intellektuelle ejendomsrettigheder, der 
hidrører fra et projekt under initiativet om 
innovative lægemidler (IMI) bør gives i 
licens til tredjemand på fair og rimelige 
vilkår.  

Begrundelse

Det bør præciseres, at intellektuelle ejendomsrettigheder, der er nødvendige for at anvende 
forskningsværktøjer, der er udviklet af partnere i et IMI-projekt, skal stilles til rådighed for 
tredjemand på fair og rimelige vilkår.

Ændringsforslag 2
Bilag, artikel 2, stk. 2, litra c

c) foretage de nødvendige tilpasninger af 
forskningsdagsordenen for det fælles 

c) regelmæssigt revidere og foretage de 
nødvendige tilpasninger af 
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teknologiinitiativ om "innovative 
lægemidler" i lyset af den videnskabelige 
udvikling i løbet af gennemførelsen,

forskningsdagsordenen for det fælles 
teknologiinitiativ om "innovative 
lægemidler" i lyset af den videnskabelige 
udvikling i løbet af gennemførelsen og med 
henblik på at sikre, at prioriteterne inden 
for sundhedsområdet og patienternes behov 
varetages i tilstrækkeligt omfang i Europa. 

Begrundelse

Forskningsdagsordenen bør systematisk revideres for at sikre, at videnskabelige fremskridt og 
den gavnlige virkning for patienterne i Europa til stadighed tages i betragtning. 

Ændringsforslag 3
Bilag, artikel 5, stk. 1, litra f a (nyt)

fa) Europa-Parlamentet udnævner to 
uafhængige repræsentanter og to 
stedfortrædere til bestyrelsen,

Begrundelse

I betragtning af Europa-Parlamentets rolle som del af budgetmyndigheden, bør det være 
repræsenteret i bestyrelsen.

Ændringsforslag 4
Bilag, artikel 6, stk. 2, litra e, led 6

- forberede det årlige budgetforslag, 
herunder en stillingsfortegnelse,

- forberede det årlige budgetforslag, 
herunder en stillingsfortegnelse efter høring 
af det videnskabelige udvalg og gruppen af 
medlemsstater,

Begrundelse

Den administrerende direktør bør høre andre relevante IMI-organer inden det årlige 
budgetforslag forelægges for bestyrelsen. 

Ændringsforslag 5
Bilag, artikel 6, stk. 7, litra i

i) indkalde til det årlige møde i 
interessentforummet for at sikre åbenhed og 
gennemskuelighed i forholdet til 

i) indkalde til det årlige møde i 
interessentforummet, der er et åbent møde 
for relevante organisationer med interesse 
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interessenterne, hvad angår IMI-
fællesforetagendets aktiviteter,

for biomedicinsk forskning med henblik på 
at tilvejebringe feedback om IMI's 
aktiviteter, for at sikre åbenhed og 
gennemskuelighed i forholdet til 
interessenterne, hvad angår IMI-
fællesforetagendets aktiviteter,

Begrundelse

Uddybende oplysninger om det årlige møde i interessentforummet, der har til formål at sikre 
åbenhed og gennemskuelighed i forholdet til interessenterne, hvad angår IMI-
fællesforetagendets aktiviteter.

Ændringsforslag 6
Bilag, artikel 13, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Den administrerende direktør forelægger 
Europa-Parlamentet den årlige 
aktivitetsrapport.

Begrundelse

Som led i en regelmæssig dialog med Europa-Parlamentets bør den administrerende direktør 
forelægge Europa-Parlamentet den årlige aktivitetsrapport.


