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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η πρωτοβουλία για τα καινοτόμα φάρμακα (ΠΚΦ) είναι μία από τις έξι επονομαζόμενες 
κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες που θεσπίστηκαν από το ειδικό πρόγραμμα «Συνεργασία» 
του 7ου προγράμματος-πλαισίου. Είναι ένα νέο είδος πανευρωπαϊκής σύμπραξης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα μεταξύ πανεπιστημίων, νοσοκομείων, δημόσιων αρχών, ενώσεων 
ασθενών, κλινικών κέντρων και φαρμακευτικών εταιριών με στόχο την προώθηση της 
βιοϊατρικής έρευνας και την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

Η ΠΚΦ θα δημιουργήσει συμπράξεις μέσω ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων 
σύμφωνα με ένα διαρκώς επικαιροποιημένο πρόγραμμα ερευνών. Το κύριο βάρος θα δοθεί 
στον προ-ανταγωνιστικό τομέα της φαρμακευτικής έρευνας, δηλαδή εργαλεία που θα 
προβαίνουν σε έγκαιρες και αξιόπιστες προβλέψεις σχετικά με την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα υποψήφιων φαρμακευτικών προϊόντων προκειμένου τα δυνητικά οφέλη 
να παρέχονται γρηγορότερα στους ασθενείς και με μεγαλύτερη ασφάλεια σχετικά με τη 
χρήση θεραπειών. Επιπλέον, η ΠΚΦ θα εστιάσει την έρευνα στις νόσους προτεραιότητας 
όπως ο καρκίνος ή το Αλτζχάιμερ, που καθορίζονται από το πρόγραμμα ερευνών και 
καλλιεργούν τη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός θα είναι 2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Η συνεισφορά 
της Κοινότητας θα είναι 1 δισ. ευρώ. Η δημόσια χρηματοδότηση θα είναι ισοδύναμης αξίας 
με συνεισφορές από ερευνητικές φαρμακευτικές εταιρίες, υπό μορφήν προσωπικού, 
εξοπλισμού εργαστηρίων, κλινικών ερευνών κλπ.

Η χρηματοδότηση της Κοινότητας θα πάει αποκλειστικά στις ΜΜΕ, στις μη κερδοσκοπικές 
ενώσεις, στις πανεπιστημιακές και δημόσιες αρχές, στα κλινικά κέντρα ή στις ενώσεις 
ασθενών – όχι σε μεγάλες εταιρίες.

Αξιολόγηση

Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την κοινή επιχείρηση της 
πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα η οποία θα επιταχύνει την ανάπτυξη καινοτόμων 
φαρμάκων τα οποία θα φθάνουν ταχύτερα στους ασθενείς και θα είναι καλύτερα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Η πρωτοβουλία θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα λιγότερο 
κίνδυνο μέσω των κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους.

Η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος σε συνδυασμό με καλύτερη γνώση του ανθρώπινου 
γονιδιώματος παρέχει τη δυνατότητα για ανάπτυξης εντελώς νέων προσεγγίσεων για την 
καταπολέμηση των νόσων. Τα μελλοντικά φάρμακα και οι μελλοντικές θεραπείες θα είναι 
επακριβέστερα στοχοθετημένα στους μεμονωμένους ασθενείς και ως εκ τούτου θα 
βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσής τους. Γνωρίζουμε σήμερα ότι δεν υπάρχει μία 
ενιαία θεραπεία για μια συγκεκριμένη νόσο – η σωστή θεραπεία εξαρτάται μάλλον από μια 
πληθώρα παραγόντων, όπως φύλο, ανοχή στα φάρμακα ή ειδικά γενετικά χαρακτηριστικά. Η 
Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως περισσότερες επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη σ’ αυτό 
τον τομέα, προκειμένου να παράσχει γρήγορα στους ασθενείς τα δυνητικά οφέλη.
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Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η αυξημένη δημόσια χρηματοδότηση στις προ-ανταγωνιστικές 
ερευνητικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη και θα έχει ως επακόλουθο 
μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση μεσοπρόθεσμα και θα καταστήσει την Ευρώπη 
περισσότερο ελκυστική για ταλαντούχους επιστήμονες. Πρέπει να αναγνωρισθεί ότι η 
ανάπτυξη μιας νέας θεραπείας είναι ένα πολύ δαπανηρό και απρόβλεπτο εγχείρημα. Μόνο 
ένα μικρό μέρος υποψήφιων φαρμάκων φθάνει το στάδιο έγκρισης για διάθεση στην αγορά. 
Η τεράστια πλειονότητα ερευνητικών δραστηριοτήτων, λόγω ανησυχιών όσον αφορά την 
ασφάλεια ή την αποτελεσματικότητα, τελειώνει μετά από δαπάνη εκατοντάδων 
εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης. Συγχρόνως, οι επενδύσεις 
στη βιοφαρμακευτική έρευνα στην Ευρώπη χάνουν έδαφος σε σχέση με άλλα μέρη του 
κόσμου, όπως οι ΗΠΑ ή η Ιαπωνία.

Συνεπώς η ΠΚΦ αρχίζει από το σωστό σημείο με τη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών 
κεφαλαίων για την προώθηση ευρείας κλίμακας πανευρωπαϊκής έρευνας προκειμένου να 
προσδιοριστεί στο συντομότερο δυνατό στάδιο κατά πόσον ένα υποψήφιο φαρμακευτικό 
προϊόν έχει τη δυνατότητα να καταστεί ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία και να 
προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας, επιστημονικής κοινότητας και μη 
κερδοσκοπικού τομέα προς όφελος ολόκληρης της κοινωνίας.

Τα προγράμματα της ΠΚΦ θα εξασφαλίσουν ότι η ουσιαστική έρευνα που χρειάζεται για την 
ανάπτυξη και την επικύρωση νέων εργαλείων για ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων είναι 
καλά συντονισμένη και θα αποφύγει την επικάλυψη εργασιών. Μέσω της συνεργασίας με 
μεγάλες εταιρίες τα μικρής κλίμακας ερευνητικά κέντρα θα έχουν επίσης την ευκαιρία να 
προωθήσουν τις ιδέες τους.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες τροποποιήσεις στην πρόταση της 
Επιτροπής, κυρίως με στόχο την εξασφάλιση ενός επικαιροποιημένου προγράμματος 
ερευνών και μιας αποτελεσματικής διάδοσης των αποτελεσμάτων στο δημόσιο και στον 
ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλισθεί βελτιωμένη διαφάνεια μέσω μιας στενότερης συμμετοχής 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το διορισμό ανεξάρτητων εκπροσώπων του ΕΚ στο 
διοικητικό συμβούλιο της ΠΚΦ.

Ενώ η πρόταση δίνει προεξέχοντα ρόλο σε μια ερευνητική φαρμακευτική συνεργασία, πρέπει 
να σημειωθεί ότι υπάρχουν επίσης ερευνητικές δραστηριότητες με ιδιαίτερη σπουδαιότητα, 
όπως στον τομέα των φαρμάκων με βάση τα βότανα ή των φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. 
Πρέπει να είναι δυνατή η συμμετοχή αυτών των εταιριών και των σχετικών εμπορικών 
ενώσεων στην ΚΕ ΠΚΦ.

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι εκτός των προφανών ωφελημάτων για την ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης και τον μειωμένο κίνδυνο μέσω κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους, τα 
προγράμματα της ΠΚΦ θα έχουν επίσης θετικό αποτέλεσμα στην ανάγκη για δοκιμές σε ζώα. 
Περιττές δοκιμές θα αποφεύγονται εάν μια δυνητική ανεπάρκεια ενός υποψήφιου 
φαρμακευτικού προϊόντος αναγνωρίζεται σε ένα έγκαιρο στάδιο και τα νέα εργαλεία στη 
διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων δεν θα βασίζονται κατά κύριο λόγο στις δοκιμές σε ζώα 
αλλά σε νέες τεχνικές in vitro ή σε τεχνολογίες με τη χρήση υπολογιστή.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τα "καινοτόμα φάρμακα" θα πρέπει να 
προτείνει μια συντονισμένη προσέγγιση για 
την υπερνίκηση των εντοπισθέντων 
ερευνητικών φραγμών στη διαδικασία 
ανάπτυξης φαρμάκων και για την 
υποστήριξη της "προανταγωνιστικής 
φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης", 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών 
και αποτελεσματικότερων φαρμάκων για 
τους ασθενείς. Στο παρόν πλαίσιο, ως 
"προανταγωνιστική φαρμακευτική έρευνα 
και ανάπτυξη" νοείται η έρευνα με 
αντικείμενο τα εργαλεία και τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
ανάπτυξης φαρμάκων.

(11) Η κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία για 
τα "καινοτόμα φάρμακα" θα πρέπει να 
προτείνει μια συντονισμένη προσέγγιση για 
την υπερνίκηση των εντοπισθέντων 
ερευνητικών φραγμών στη διαδικασία 
ανάπτυξης φαρμάκων και για την 
υποστήριξη της "προανταγωνιστικής 
φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης", 
ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη ασφαλών 
και αποτελεσματικότερων φαρμάκων για 
τους ασθενείς. Στο παρόν πλαίσιο, ως 
"προανταγωνιστική φαρμακευτική έρευνα 
και ανάπτυξη" νοείται η έρευνα με 
αντικείμενο τα εργαλεία και τις μεθόδους 
που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
ανάπτυξης φαρμάκων. Πνευματική 
ιδιοκτησία που προέρχεται από ένα σχέδιο 
πρωτοβουλίας για τα καινοτόμα φάρμακα 
(ΠΚΦ) πρέπει να παρέχεται με άδεια σε 
τρίτους με δίκαιους και λογικούς όρους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να  διασαφηνισθεί ότι η πνευματική ιδιοκτησία που είναι αναγκαία προκειμένου να γίνει 
χρήση των εργαλείων έρευνας που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους ενός σχεδίου ΠΚΦ θα 
διατίθεται σε τρίτους με δίκαιους και λογικούς όρους.

Τροπολογία 2
Παράρτημα, άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο (γ)

(γ) πραγματοποιεί τις αναγκαίες (γ) επανεξετάζει τακτικά και πραγματοποιεί 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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τροποποιήσεις στο πρόγραμμα ερευνών της 
κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τα 
"καινοτόμα φάρμακα", λαμβάνοντας υπόψη 
τις επιστημονικές εξελίξεις που 
σημειώνονται κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησής της·

τις αναγκαίες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα 
ερευνών της κοινής τεχνολογικής 
πρωτοβουλίας για τα "καινοτόμα φάρμακα", 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές 
εξελίξεις που σημειώνονται κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησής της και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
προτεραιότητες υγειονομικής περίθαλψης 
και οι ανάγκες των ασθενών 
αντιμετωπίζονται επαρκώς στην Ευρώπη·

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα ερευνών πρέπει να επανεξετάζεται συστηματικά προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι η επιστημονική πρόοδος και τα οφέλη για τους ασθενείς στην Ευρώπη λαμβάνονται διαρκώς 
υπόψη.

Τροπολογία 3
Παράρτημα, άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (στ α) (νέο)

(στ α) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διορίζει 
δύο ανεξάρτητους εκπροσώπους και δύο 
αναπληρωτές στο διοικητικό συμβούλιο·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως μέρους της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία 4
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 2, στοιχείο (δ), παύλα 6

- καταρτίζει την πρόταση ετήσιου 
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του πίνακα προσωπικού·

- καταρτίζει την πρόταση ετήσιου 
προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένου 
του πίνακα προσωπικού, μετά από 
διαβούλευση με την επιστημονική 
επιτροπή και την ομάδα των κρατών 
μελών·

Αιτιολόγηση

Ο εκτελεστικός διευθυντής πρέπει να ζητεί τη γνώμη άλλων σχετικών οργάνων της ΠΚΦ 
προτού να υποβάλει την πρόταση ετήσιου προϋπολογισμού στο διοικητικό συμβούλιο.
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Τροπολογία 5
Παράρτημα, άρθρο 6, παράγραφος 7, στοιχείο (θ)

(θ) συγκαλεί την ετήσια συνεδρίαση του 
"Φόρουμ Ενδιαφερομένων", ώστε να 
διασφαλίζει το άνοιγμα και τη διαφάνεια 
των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ για τις σχετικές ομάδες συμφερόντων·

(θ) συγκαλεί την ετήσια συνεδρίαση του 
"Φόρουμ Ενδιαφερομένων", μια ανοικτή 
συνεδρίαση για σχετικούς οργανισμούς με 
ενδιαφέρον στη βιοϊατρική έρευνα 
προκειμένου να παράσχουν ανάδραση στις 
δραστηριότητες της ΠΚΦ, ώστε να 
διασφαλίζει το άνοιγμα και τη διαφάνεια 
των δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης 
ΠΚΦ για τις σχετικές ομάδες συμφερόντων·

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση της φύσεως της ετήσιας συνεδρίασης των ομάδων συμφερόντων η οποία έχει 
στόχο την εξασφάλιση του ανοίγματος και της διαφάνειας των δραστηριοτήτων της κοινής 
επιχείρησης ΠΚΦ για τις σχετικές ομάδες συμφερόντων.

Τροπολογία 6
Παράρτημα, άρθρο 13, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Ο εκτελεστικός διευθυντής υποβάλλει την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Ως μέρος του τακτικού διαλόγου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο εκτελεστικός διευθυντής 
πρέπει να υποβάλλει την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


