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LÜHISELGITUS

Taust
Innovatiivse meditsiini algatus (IMA) on üks kuuest nn ühisest tehnoloogiaalgatusest, mida 
tutvustati seitsmenda raamprogrammi eriprogrammis „Koostöö”. Tegu on uutlaadi 
üleeuroopalise avaliku ja erasektori partnerlusega ülikoolide, haiglate, valitsusasutuste, 
patsientide ühenduste, kliinikumide ja ravimitootjate vahel eesmärgiga soodustada 
biomeditsiinilisi uuringuid ja uute raviviiside arengut.

IMA loob partnerlusi avatud pakkumiskutsete kaudu vastavalt pidevalt ajakohastatavale 
teadusuuringute kavale. Põhiliselt keskendutakse farmaatsiaalase uurimistöö 
konkurentsieelsele sektorile, seega uute ravimite ohutuse ja tõhususe varase ja usaldusväärse 
prognoosimise vahenditele, et teha võimalik kasu patsientidele kiiremini kättesaadavaks ja 
pakkuda kindlustunnet ravimenetluste suhtes. Lisaks keskendub IMA teadusuuringute kavas 
välja toodud esmatähtsatele haigustele, nagu vähk või Alzheimer, ja edendab koostööd era- ja 
avaliku sektori vahel.

Kogueelarve ajavahemikuks 2007–2013 on kaks miljardit eurot. Ühendus eraldab selleks üks 
miljard eurot. Avaliku sektori finantseeringuga võrdse panuse annavad ka teadusuuringutega 
tegelevad farmaatsiaettevõtted töötajate, laboriseadmete, kliiniliste uuringute jms näol. 

Ühenduse panust kasutatakse üksnes VKEde, mittetulunduslike ühenduste, akadeemiliste 
ringkondade, ametiasutuste, kliinikumide või patsientide ühenduste – mitte suurfirmade –
finantseerimiseks.

Hindamine
Arvamuse koostaja tervitab soojalt IMA ühisettevõtte loomist, mis kiirendab arendustööd 
innovatiivsete ravimite alal, mis jõuavad kiiremini patsientideni ja vastavad paremini nende 
vajadustele. See algatus vähendab ka inimeste peal läbiviidavate kliiniliste ravimiuuringutega 
seonduvaid riske.

Teaduse ja tehnoloogia areng koos inimese genoomi parema tundmaõppimisega võimaldab 
haigustega võitlemisel välja arendada täiesti uusi lähenemisviise. Tulevikus on ravimid ja ravi 
suunatud täpsemalt konkreetsetele patsientidele ja parandavad seega märgatavalt nende 
elutingimusi. Me teame juba täna, et teatud haiguse vastu pole olemas ühte ja ainsat ravi –
õige raviviis sõltub pigem arvukatest teguritest, nagu näiteks sugu, taluvusvõime või 
geneetilised eripärad. Euroopa vajab viivitamatult lisainvesteeringuid uurimis- ja 
arendustegevusse nimetatud valdkonnas, et teha võimalik kasu patsientidele kiiresti 
kättesaadavaks.

Seetõttu on avaliku sektori tõhustatud kapitalipaigutus konkurentsieelsesse uurimistegevusse 
eriti õigustatud ja toob keskpikas perspektiivis kaasa rohkem erasektori finantseeringuid ning 
muudab Euroopa andekate teadlaste jaoks atraktiivsemaks. Tuleb tunnistada, et uue 
ravimeetodi arendustöö on väga kulukas ja ettearvamatu ettevõtmine. Ainult vähesed 
väljatöötatavad ravimid jõuavad staadiumi, kus neile antakse müügiluba. Valdav osa 
teadusuuringuid lõpetatakse ravimite mittepiisava ohutuse või tõhususe tõttu pärast seda, kui 
arendusprotsessis on kulutatud sadu miljoneid eurosid. Samal ajal jäävad Euroopa 
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investeeringud teadusuuringutesse bioloogiliste ravimite alal maha muust maailmast, näiteks 
USAst või Jaapanist. 

Seetõttu alustab IMA õigest otsast, kaasates avaliku ja erasektori raha tõhustamaks 
laiaulatuslikke üleeuroopalisi teadusuuringuid, mille eesmärgiks on välja selgitada 
võimalikult varajases staadiumis, kas väljatöötataval ravimil on eeldusi saada ohutuks ja 
tõhusaks ravimiks, ning edendada tööstuse, akadeemiliste ringkondade ja mittetulundusliku 
sektori vahelist koostööd kogu ühiskonna heaks.

IMA projektid tagavad selle, et ravimite väljatöötamise uute vahendite arenduseks ning 
valideerimiseks vajalikud teadusuuringud oleksid hästi koordineeritud ning et välditaks topelt 
tehtavat tööd. Tänu koostööle suurfirmadega saavad ka väiksemad uurimiskeskused 
võimaluse oma ideede teostamiseks.

Arvamuse koostaja paneb ette teha komisjoni ettepanekus mõningad muudatused, mis on 
suunatud eeskätt teadusuuringute kava ajakohastamise ning uurimistulemuste tõhusa 
levitamise tagamisele nii avalikus kui erasektoris. 

Lisaks tuleks IMA juhatusse nimetada sõltumatud Euroopa Parlamendi esindajad, et tagada 
EP vahetuma kaasamisega suurem läbipaistvus. 

Kuigi ettepanekus on antud keskne osa ühele teadusuuringutega tegelevate 
farmaatsiaettevõtete ühendusele, tuleks märkida, et on ka teisi tuntud ainetega seotud 
teadusuuringuid, näiteks taimsete ja retseptivabade ravimite alal. Ka nendel firmadel ja 
vastavate alade ühendustel peaks olema võimalik osaleda IMA ühisettevõttes.

Lõpetuseks tuleks rõhutada, et IMA projektide positiivne mõju ei piirdu vaid Euroopa 
konkurentsivõime paranemise ja inimeste peal läbiviidavate kliiniliste katsetega seonduvate 
riskide vähenemisega, vaid vähendavad vajadust ka loomkatsete järele. Tarbetuid katseid saab 
vältida, kui väljatöötatava ravimi ebasobivus tehakse kindlaks juba varajases staadiumis ja 
ravimite väljatöötamise uued vahendid põhinevad loomkatsete asemel uutel in vitro
meetoditel või arvutipõhistel tehnoloogiatel. 

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, 
teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised 
muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek1 Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1
  

1 ELTs seni avaldamata.
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Põhjendus 11

(11) Innovatiivse meditsiini ühine 
tehnoloogiaalgatus peaks esitama 
kooskõlastatud lähenemisviisi nimetatud 
ravimite väljatöötamise protsessis esinevate 
teadusuuringute kitsaskohtade ületamiseks 
ning toetama konkurentsieelset 
farmaatsiaalast uurimistööd ja 
arendustegevust, et kiirendada patsientide 
jaoks ohutumate ja tõhusamate ravimite 
väljatöötamist. „Konkurentsieelset 
farmaatsiaalast uurimistööd ja 
arendustegevust” tuleks praeguses kontekstis 
mõista ravimite väljatöötamise protsessis 
kasutatavaid vahendeid ja metoodikat 
käsitleva uurimistööna.

(11) Innovatiivse meditsiini ühine 
tehnoloogiaalgatus peaks esitama 
kooskõlastatud lähenemisviisi nimetatud 
ravimite väljatöötamise protsessis esinevate 
teadusuuringute kitsaskohtade ületamiseks 
ning toetama konkurentsieelset 
farmaatsiaalast uurimistööd ja 
arendustegevust, et kiirendada patsientide 
jaoks ohutumate ja tõhusamate ravimite 
väljatöötamist. „Konkurentsieelset 
farmaatsiaalast uurimistööd ja 
arendustegevust” tuleks praeguses kontekstis 
mõista ravimite väljatöötamise protsessis 
kasutatavaid vahendeid ja metoodikat 
käsitleva uurimistööna. Innovaatilise 
meditsiini algatuse (IMA) projektist 
tulenevat intellektuaalset omandit tuleks 
litsentsida kolmandatele osapooltele 
õiglastel ja mõistlikel tingimustel.

Selgitus

Tuleks täpsustada, et IMA projekti osapoolte poolt väljaarendatud uurimisvahendite 
kasutamiseks vajalik intellektuaalne omand muudetakse õiglastel ja mõistlikel tingimustel 
kättesaadavaks kolmandatele osapooltele.

Muudatusettepanek 2
Lisa artikli 2 lõike 2 punkt c

(c) muudab vajaduse korral innovatiivse 
meditsiini ühisalgatuse teadusuuringute 
kava, võttes arvesse selle rakendamise ajal 
toimunud teaduse arengut;

c) vaatab korrapäraselt läbi ja muudab 
vajaduse korral innovatiivse meditsiini 
ühisalgatuse teadusuuringute kava, võttes 
arvesse selle rakendamise ajal toimunud 
teaduse arengut ja tagamaks, et oleks 
piisavalt arvestatud tervishoiu prioriteetide 
ja patsientide vajadustega Euroopa Liidus;

Selgitus

Teadusuuringute kava tuleks süstemaatiliselt läbi vaadata, et teaduse areng ja patsientide 
huvid Euroopa Liidus oleksid pidevalt arvesse võetud.
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Muudatusettepanek 3
Lisa artikli 5 lõike 1 punkt f a (uus)

f a) Euroopa Parlament nimetab juhatusse 
kaks sõltumatut esindajat ja kaks 
asendusliiget.

Selgitus

Arvestades Euroopa Parlamendi osa eelarvepädeva institutsioonina, peaks ta olema 
juhatuses esindatud.

Muudatusettepanek 4
Lisa artikli 6 lõike 2 punkti e kuues taane

- aasta eelarveettepaneku, sealhulgas 
ametikohtade loetelu ettevalmistamine;

- aasta eelarveettepaneku, sealhulgas 
ametikohtade loetelu ettevalmistamine 
pärast konsulteerimist teaduskomitee ja 
liikmesriikide rühmaga;

Selgitus

Tegevdirektor peaks konsulteerima teiste pädevate IMA asutustega enne aasta 
eelarveettepaneku esitamist juhatusele. 

Muudatusettepanek 5
Lisa artikli 6 lõike 7 punkt i

(i) kutsuda kokku sidusrühmade foorumi 
aastakoosolek, et tagada sidusrühmade jaoks 
IMA ühisettevõtte tegevuse avatus ja 
läbipaistvus;

i) kutsuda kokku sidusrühmade foorumi 
aastakoosolek, s.o avatud koosolek 
asjassepuutuvatele biomeditsiinilistest 
uuringutest huvitatud organisatsioonidele 
tagasiside andmiseks IMA tegevusest, et 
tagada sidusrühmade jaoks IMA 
ühisettevõtte tegevuse avatus ja läbipaistvus;

Selgitus

Sidusrühmade aastakoosoleku olemuse täpsustamine eesmärgiga tagada sidusrühmade jaoks 
IMA ühisettevõtte tegevuse avatus ja läbipaistvus.

Muudatusettepanek 6
Lisa artikli 13 lõike 2 esimene a lõik (uus)



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

ET

Tegevdirektor esitab iga-aastase 
tegevusaruande Euroopa Parlamendile.

Selgitus

Osana regulaarsest dialoogist Euroopa Parlamendiga peaks tegevdirektor esitama Euroopa 
Parlamendile iga-aastase tegevusaruande.


