
PA\683620FI.doc PE 393.954v01-00

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

VÄLIAIKAINEN
2007/0089(CNS)

7.9.2007

LAUSUNTOLUONNOS
ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalta

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisyrityksen perustamisesta 
Innovatiiviset lääkkeet -aloitetta varten
(KOM(2007)0241 – C6-0171/2007 – 2007/0089(CNS))

Valmistelija: Dagmar Roth-Behrendt



PE 393.954v01-00 2/7 PA\683620FI.doc

FI

PA_Legam



PA\683620FI.doc 3/7 PE 393.954v01-00

FI

LYHYET PERUSTELUT

Tausta

Innovatiiviset lääkkeet -aloite (IMI) on yksi kuudesta niin kutsutusta yhteisestä teknologia-
aloitteesta, jotka otettiin käyttöön seitsemänteen puiteohjelmaan kuuluvassa erityisohjelmassa 
"Yhteistyö". Se on uudenlaista yleiseurooppalaista julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuutta, joka toteutuu yliopistojen, sairaaloiden, viranomaisten, potilasjärjestöjen, 
kliinisten tutkimuskeskusten ja lääketeollisuuden yhteistyönä, jonka tavoitteena on edistää 
biolääketieteen tutkimusta ja kehittää uusia hoitoja.

IMI-aloitteella luodaan kumppanuuksia järjestämällä avoimia tarjouskilpailuja jatkuvasti 
päivitettävän tutkimusohjelman mukaisesti. Pääasiallinen painopiste on kilpailua edeltävän 
vaiheen lääketutkimuksella, toisin sanoen pyritään löytämään menetelmiä, joilla pystytään 
ennakoimaan varhain ja luotettavasti uusien lääke-ehdokkaiden turvallisuutta ja 
vaikuttavuutta, jotta potilaat pääsisivät hyötymään niistä mahdollisimman nopeasti ja jotta 
hoitojen käyttö olisi varmemmalla pohjalla. IMI-aloitteeseen liittyvä tutkimustyö kohdistuu 
tutkimusohjelmassa määritettyihin ensisijaisiin sairauksiin, kuten syöpään ja Alzheimerin 
tautiin, ja aloitteella edistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä.

IMI-yhteisyrityksen kokonaisbudjetti ajanjaksolle 2007–2013 tulee olemaan 2 miljardia 
euroa, joista miljardi euroa otetaan yhteisön talousarviosta. Tämän julkisen rahoituksen lisäksi 
tutkimusta tekevät lääkeyhtiöt osallistuvat rahoitukseen vastaavan suuruisella määrällä 
järjestämällä henkilöstöä, laboratoriolaitteistoa, kliinisiä tutkimuksia jne. 

Euroopan yhteisön rahoitusosuutta ei käytetä suuryhtiöiden toimiin vaan yksinomaan pk-
yritysten, tiedelaitosten, viranomaisten, kliinisten tutkimuskeskusten tai potilasjärjestöjen 
toimien rahoittamiseen.

Arviointi

Valmistelija pitää IMI-yhteisyrityksen perustamista erittäin tervetulleena, sillä se edistää 
potilaiden tarpeita paremmin vastaavien innovatiivisten lääkkeiden kehittämistä ja niiden 
saamista nopeammin potilaiden käyttöön. Ihmisillä tehtävien kliinisten kokeiden ansiosta 
myös riskit vähenevät.

Tieteellinen ja tekninen edistys sekä parempi tietämys ihmisen geeniperimästä antaa 
mahdollisuuden kehittää täysin uusia lähestymistapoja sairauksien torjumiseen. 
Tulevaisuuden lääkkeet ja hoidot räätälöidään täsmällisemmin yksittäisille potilaille, jolloin 
ne kohentavat heidän elämänlaatuaan huomattavasti. Nyt tiedetään, että tiettyyn sairauteen ei 
ole olemassa yhtä ainoaa hoitoa. Oikea hoito riippuu useammista tekijöistä, muun muassa 
sukupuolesta, kunnosta tai geneettisistä erityispiirteistä. Euroopassa tarvitaan kiireellisesti 
lisäinvestointeja tämän alan tutkimus- ja kehitystyöhön, jotta mahdolliset hyödyt saadaan 
nopeasti potilaiden ulottuville.

Tästä syystä on erityisen perusteltua lisätä julkista rahoitusta kilpailua edeltävään 
tutkimustoimintaan. Keskipitkällä aikavälillä se lisää myös yksityistä rahoitusta ja tekee 
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Euroopasta houkuttelevamman paikan lahjakkaiden tiedemiesten kannalta. On tunnustettava, 
että uuden hoidon kehittäminen on erittäin kallis ja riskialtis yritys. Vain pieni osa lääke-
ehdokkaista pääsee siihen vaiheeseen, että tuotteelle myönnetään myyntilupa. Valtaosa 
tutkimustoiminnasta päättyy turvallisuus- ja tehokkuussyistä siinä vaiheessa, kun 
kehittämisprosessiin on käytetty jo satoja miljoonia euroja. Samanaikaisesti 
biolääketieteelliseen tutkimukseen Euroopassa kohdennettavat investoinnit ovat jäämässä 
jälkeen muusta maailmasta, kuten Yhdysvalloista ja Japanista. 

Siksi IMI-aloitteen lähtökohta on oikea, kun sillä pyritään edistämään suuren mittakaavan 
yleiseurooppalaista tutkimusta julkisella ja yksityisellä rahoituksella tavoitteena saada 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selville, onko lääke-ehdokkaasta mahdollista kehittää 
turvallinen ja tehokas hoito, ja kun samalla edistetään teollisuuden, tiedeyhteisön ja 
yleishyödyllisten yhteisöjen välistä yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi. 

IMI-hankkeilla varmistetaan, että huomattava tutkimustoiminta, jota uusien välineiden 
kehittäminen ja validoiminen lääkkeiden löytämistä ja kehittämistä varten edellyttävät, 
koordinoidaan hyvin, ja että vältetään toiminnan päällekkäisyys. Yhteistyössä suurten 
yritysten kanssa myös pienille tutkimuskeskuksille tarjoutuu mahdollisuus saada läpi omia 
ideoitaan.

Valmistelija esittää komission ehdotukseen joitakin tarkistuksia, joilla pyritään ennen kaikkea 
varmistamaan, että tutkimusohjelma on ajantasainen ja että tulokset leviävät tehokkaasti 
julkisille ja yksityisille tahoille. 

Lisäksi avoimuutta olisi parannettava Euroopan parlamentin tiiviimmällä osallistumisella, 
nimittämällä IMI:n hallintoneuvostoon riippumattomia EP:n edustajia. 

Vaikka ehdotuksessa annetaan keskeinen sija yhdelle tutkivan lääketeollisuuden liitolle, on 
mainittava, että on olemassa myös muuta tunnettuihin aineisiin liittyvää tutkimustoimintaa, 
esimerkiksi luonnonlääkkeiden ja itsehoitolääkkeiden alalla. Myös näiden alojen yritysten ja 
niitä edustavan järjestön on voitava osallistua IMI-yhteisyritykseen.

Lopuksi on syytä korostaa, että IMI-hankkeiden myönteiset vaikutukset eivät ulotu ainoastaan 
Euroopan kilpailukyvyn paranemiseen ja riskien vähenemiseen ihmisillä tehtävien kliinisten 
kokeiden ansiosta, vaan ne myös vähentävät tarvetta tehdä eläinkokeita. Tarpeettomia kokeita 
voidaan välttää, jos lääke-ehdokkaan epäonnistuminen havaitaan varhaisessa vaiheessa ja 
lääkekehitysprosessin uudet menetelmät perustuvat eläinkokeiden sijasta enimmäkseen uusiin 
in vitro -menetelmiin tai tietokonepohjaisiin tekniikoihin. 

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:
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Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 11 kappale

(11) Innovatiivisten lääkkeiden alan 
yhteisessä teknologia-aloitteessa olisi 
noudatettava koordinoitua lähestymistapaa, 
jolla voidaan poistaa lääkekehitysprosessissa 
todetut tutkimuksen pullonkaulat ja tukea 
kilpailua edeltävän vaiheen lääketutkimusta 
ja -kehitystä potilaiden käyttöön saatavien 
turvallisten ja entistä tehokkaampien 
lääkkeiden kehityksen nopeuttamiseksi.
Kilpailua edeltävän vaiheen 
lääketutkimuksella ja -kehityksellä 
tarkoitetaan tässä yhteydessä 
lääkekehitysprosessissa käytettävien 
välineiden ja menetelmien tutkimusta.

(11) Innovatiivisten lääkkeiden alan 
yhteisessä teknologia-aloitteessa olisi 
noudatettava koordinoitua lähestymistapaa, 
jolla voidaan poistaa lääkekehitysprosessissa 
todetut tutkimuksen pullonkaulat ja tukea 
kilpailua edeltävän vaiheen lääketutkimusta 
ja -kehitystä potilaiden käyttöön saatavien 
turvallisten ja entistä tehokkaampien 
lääkkeiden kehityksen nopeuttamiseksi. 
Kilpailua edeltävän vaiheen 
lääketutkimuksella ja -kehityksellä 
tarkoitetaan tässä yhteydessä 
lääkekehitysprosessissa käytettävien 
välineiden ja menetelmien tutkimusta. IMI-
hankkeesta peräisin olevan henkisen 
omaisuuden lisensioinnin kolmansille 
osapuolille olisi tapahduttava 
oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Perustelut

On syytä selventää, että teollis- ja tekijänoikeuksien, joita tarvitaan IMI-hankkeen osapuolten 
kehittämien tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen, on oltava kolmansien osapuolten 
käytettävissä oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Tarkistus 2
Liite, 2 artikla, 2 kohta, c alakohta

(c) tehdä innovatiivisten lääkkeiden alan 
yhteisen teknologia-aloitteen 
tutkimusohjelmaan sen toteutuksen aikana 
tieteen kehityksen edellyttämiä tarkistuksia,

(c) arvioida säännöllisesti innovatiivisten 
lääkkeiden alan yhteisen teknologia-
aloitteen tutkimusohjelmaa sen toteutuksen 
aikana ja tehdä siihen tieteen kehityksen 
edellyttämiä tarkistuksia sen 
varmistamiseksi, että terveydenhuollon 
ensisijaiset tavoitteet ja potilaiden tarpeet 
otetaan asianmukaisesti huomioon 
Euroopassa,

  
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Perustelut

Tutkimusohjelmaa olisi arvioitava järjestelmällisesti, jotta tieteellinen kehitys ja potilaiden 
edut Euroopassa tulevat jatkuvasti huomioon otetuiksi. 

Tarkistus 3
Liite, 5 artikla, 1 kohta, f a alakohta (uusi)

(f a) Euroopan parlamentti nimittää 
hallintoneuvostoon kaksi riippumatonta 
edustajaa ja kaksi varajäsentä. 

Perustelut

Euroopan parlamentin yhtenä budjettivallan käyttäjänä on oltava edustettuna 
hallintoneuvostossa.

Tarkistus 4
Liite, 6 artikla, 2 kohta, e alakohta, 6 luetelmakohta

– laatii vuotuisen budjettiesityksen ja 
henkilöstötaulukon,

– laatii vuotuisen budjettiesityksen ja 
henkilöstötaulukon neuvoteltuaan ensin 
tieteellisen komitean ja jäsenvaltioiden 
ryhmän kanssa;

Perustelut

Pääjohtajan on kuultava muita asianosaisia IMI-hankkeen osapuolia ennen kuin hän jättää 
vuotuisen budjettiesityksen hallintoneuvostolle. 

Tarkistus 5
Liite, 6 artikla, 7 kohta, i alakohta

(i) kutsuu koolle sidosryhmäfoorumin 
vuotuisen kokouksen, jolla pyritään 
varmistamaan IMI-yhteisyrityksen toimien 
avoimuus ja läpinäkyvyys sidosryhmien 
suuntaan,

(i) kutsuu koolle sidosryhmäfoorumin 
vuotuisen kokouksen, joka on avoin kokous 
biolääketieteen tutkimuksesta 
kiinnostuneille tahoille ja jolla pyritään 
saamaan palautetta IMI:n toimista sekä 
varmistamaan IMI-yhteisyrityksen toimien 
avoimuus ja läpinäkyvyys sidosryhmien 
suuntaan,
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Perustelut

Kuvataan tarkemmin sidosryhmien vuotuista kokousta, jolla pyritään varmistamaan IMI-
yhteisyrityksen toimien avoimuus ja läpinäkyvyys sidosryhmien suuntaan.

Tarkistus 6
Liite, 13 artikla, 2 kohta, 1 a alakohta (uusi)

Pääjohtaja esittelee vuotuisen 
toimintakertomuksen Euroopan 
parlamentille.

Perustelut

Osana säännöllisin väliajoin tapahtuvaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa 
pääjohtajan olisi esiteltävä vuotuinen toimintakertomus Euroopan parlamentille.


