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RÖVID INDOKOLÁS

Előzmények
Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés (IMI) egyike annak a hat, 
úgynevezett közös technológiai kezdeményezésnek, amelyet a hetedik keretprogram 
Együttműködés nevű egyedi programja vezetett be. Ez egy egyetemek, kórházak, állami 
hatóságok, betegképviseleti szervezetek, klinikai központok és gyógyszeripari társaságok 
közötti újfajta, átfogó európai köz- és magánszféra-partnerség, amely azzal a céllal jön létre, 
hogy fellendítse az orvosbiológiai kutatást és az új terápiák fejlesztését. 

Az IMI partnerségeket hoz létre nyilvános pályázati eljárásokon keresztül egy folyamatosan 
frissített kutatási tervnek megfelelően.  A középpontban a piaci verseny által még nem érintett 
gyógyszeripari kutatási ágazat, és így azok az eszközök állnak, amelyek segítségével korai és 
megbízható előrejelzés adható a gyógyszerjelöltek biztonságáról és hatékonyságáról azzal a 
céllal, hogy gyorsabban biztosítsunk lehetséges előnyöket a betegek számára nagyobb 
biztonságot nyújtva a terápiák alkalmazásában.  Emellett az IMI olyan prioritást élvező, a 
kutatási ütemtervben szereplő betegségek kutatására is összpontosít, mint a rák vagy az 
Alzheimer-kór, valamint elősegíti az állami és a magánszektor közötti együttműködést.

A teljes költségvetés 2 milliárd EUR lesz a 2007 és 2013 közötti időszakra. A Közösség 
hozzájárulása 1 milliárd EUR lesz. A közfinanszírozást a kutatásalapú gyógyszeripari 
társaságok egyenlő arányú hozzájárulása kíséri, személyzet, laboratóriumi felszerelésék és 
klinikai kutatás stb. formájában. 

A Közösség hozzájárulásához nagyvállalatok nem, hanem kizárólag KKV-k, nonprofit 
szervezetek, oktatási intézmények, hatóságok, klinikai központok és betegképviseleti 
szervezetek fognak hozzájutni.

Értékelés
A vélemény előadója kifejezetten üdvözli az IMI közös vállalkozást, amely felgyorsítja a 
betegekhez gyorsabban eljuttatható és szükségleteikhez jobban illeszkedő innovatív 
gyógyszerek fejlesztését. A kezdeményezés eredményeként kevesebb kockázattal 
számolhatunk az emberi klinikai kísérletek során is. 

A tudományos és műszaki fejlődés kiegészítve az emberi génállomány alaposabb ismeretével 
lehetővé teszi teljesen új módszerek kifejlesztését a betegségek leküzdésére. A jövőbeli 
gyógyszerek és terápiák több figyelmet szentelnek a betegnek, így jelentősen javítanak 
életkörülményeiken.  Ma tisztában vagyunk azzal, hogy egy bizonyos betegségre nem létezik 
egyetlen gyógymód; a megfelelő terápia inkább függ olyan tényezők sokaságától, mint a 
beteg neme, tűrőképessége vagy egyedi genetikai jellemzői. Európának további sürgős 
befektetésre van szüksége a kutatás és fejlesztés területén annak érdekében, hogy a lehetséges
előnyöket a betegek mihamarabb élvezhessék. 

Ezért különösen indokolt a piaci verseny által még nem érintett kutatási tevékenységek 
közfinanszírozása, amely középtávon több magánfinanszírozást von maga után, és amely 
vonzóbbá teszi Európát a tehetséges tudósok számára.  Fel kell ismerni, hogy az új terápiák 
fejlesztése nagyon költséges és bizonytalan vállalkozás.  A gyógyszerjelölteknek csak kis 



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

HU

része jut el a forgalomba hozatali engedélyezés szakaszába. A kutatási tevékenységek 
túlnyomó része biztonsági vagy hatékonysági megfontolások miatt ér véget, miután több 
százmillió eurót költöttek el a fejlesztési folyamat során. Ugyanakkor a biogyógyszerészeti 
kutatásokra irányuló befektetések Európában elmaradnak a világ más országai, így az 
Egyesült Államok és Japán mögött. 

Ezért az IMI a megfelelő helyen köz- és magánforrások felhasználásával lendíti fel a 
nagyarányú, átfogó európai kutatást, azzal a céllal, hogy minél korábbi szakaszban legyen 
felismerhető a gyógyszerjelölt biztonságossága és hatékonysága, és hogy a társadalom javára 
előmozdíthassa az ipar, az oktatás és a nonprofit szektor közötti együttműködést. 

Az IMI projekt biztosítja a gyógyszerek felfedezéséhez és fejlesztéséhez szükséges új 
eszközök megteremtésére és jóváhagyására irányuló komoly kutatások összehangolását, 
valamint ugyanazon munka többszöri elvégzésének elkerülését.  Nagy cégek 
együttműködésén keresztül a szerény keretek között működő kutatói központok is esélyt 
kapnak arra, hogy ötleteiket megvalósíthassák.  

A vélemény előadója néhány olyan módosítást javasol a Bizottság javaslatához, amelyek 
elsősorban a naprakész kutatási ütemterv biztosítását és az eredmények hatékony terjesztését 
tűzik ki célul a köz- és magánszektor felé. 

Emellett az Európai Parlament közvetlenebb bevonása révén nagyobb átláthatóságot kellene 
biztosítani azáltal, hogy független EP-képviselőket neveznek ki az IMI igazgatóságába.   

Míg a javaslat jelentősebb szerepet biztosít egy bizonyos kutatásalapú gyógyszeripari 
szervezet számára, megjegyzendő, hogy léteznek már ismert anyagokkal kapcsolatos kutatási 
tevékenységek is (pl. a gyógynövények vagy a nem vényköteles gyógyszerek területén). 
Lehetőséget kell biztosítani e cégek és más kereskedelmi szövetségek számára az IMI 
vállalkozásban történő részvételére.

Végül hangsúlyoznunk kell, hogy az IMI projektek nyilvánvaló, Európa versenyképességével 
és az emberi klinikai kísérletek csökkentett kockázatával kapcsolatos előnyei mellett 
csökkentik majd az állatkísérletek szükségességét.  A szükségtelen kísérletek elkerülhetőek, 
ha egy gyógyszerjelölt lehetséges alkalmatlansága korai szakaszban felismerhető; és a 
gyógyszerfejlesztési folyamatban résztvevő új eszközök nagyrészt nem állatkísérletekre, 
hanem „in vitro” módszerekre vagy számítógép alapú megoldásokra támaszkodnak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja  az Ipari, 
Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a 
következő módosításokat:
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A Bizottság által javasolt szöveg1 A Parlament módosításai

Módosítás: 1
(11) preambulumbekezdés

(11) Az innovatív gyógyszerek kutatására 
irányuló közös technológiai 
kezdeményezésnek javaslatot kell tennie egy 
koordinált megközelítési módra, amely 
lehetővé teszi a kutatási szűk 
keresztmetszetek leküzdését a 
gyógyszerfejlesztési folyamatban és 
támogatja a „versenyt megelőző 
gyógyszeripari kutatást és fejlesztést”, hogy 
meggyorsítsa a biztonságos és hatékonyabb 
gyógyszerek kifejlesztését a betegek 
számára. A jelen összefüggésben a „versenyt 
megelőző gyógyszeripari kutatás és 
fejlesztés” úgy értendő, mint a gyógyszerek 
kifejlesztési folyamatában felhasznált 
eszközökre és módszerekre vonatkozó 
kutatás; 

(11) Az innovatív gyógyszerek kutatására 
irányuló közös technológiai 
kezdeményezésnek javaslatot kell tennie egy 
koordinált megközelítési módra, amely 
lehetővé teszi a kutatási szűk 
keresztmetszetek leküzdését a 
gyógyszerfejlesztési folyamatban és 
támogatja a „versenyt megelőző 
gyógyszeripari kutatást és fejlesztést”, hogy 
meggyorsítsa a biztonságos és hatékonyabb 
gyógyszerek kifejlesztését a betegek 
számára. A jelen összefüggésben a „versenyt 
megelőző gyógyszeripari kutatás és 
fejlesztés” úgy értendő, mint a gyógyszerek 
kifejlesztési folyamatában felhasznált 
eszközökre és módszerekre vonatkozó 
kutatás; A közös technológiai 
kezdeményezés (IMI) projektből származó 
szellemi tulajdont harmadik felek számára 
méltányos és ésszerű feltételek mellett 
hozzáférhetővé kell tenni.

Indokolás

Tisztázni kell, hogy az IMI projekt partnerei által kifejlesztett kutatási eszközök 
felhasználásához szükséges szellemi tulajdon méltányos és ésszerű feltételek mellett harmadik 
felek számára elérhetővé váljon. 

Módosítás: 2
Melléklet, 2. cikk (2) bekezdés c) pont

c) elvégezni az „innovatív gyógyszerek” 
közös technológiai kezdeményezés kutatási 
tervének szükséges módosításait, a 
megvalósítása során felmerülő tudományos 
fejleményekre figyelemmel;

c) rendszeresen felülvizsgálni és elvégezni 
az „innovatív gyógyszerek” közös 
technológiai kezdeményezés kutatási 
tervének szükséges módosításait, a 
megvalósítása során felmerülő tudományos 
fejleményekre figyelemmel és annak 

  
1 A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
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érdekében, hogy Európában az 
egészségügyi prioritásokat és a betegek 
szükségleteit megfelelő módon ki lehessen 
elégíteni.

Indokolás

A kutatási ütemtervet rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy Európában a tudományos 
fejlődés és a betegek érdekeinek állandó figyelembevétele biztosított legyen. 

Módosítás: 3
Melléklet, 5. cikk (1) bekezdés fa) pont (új)

fa) az Európai Parlament kinevez két 
független képviselőt és két helyettest az 
igazgatóságba.

Indokolás

Figyelembe véve az Európai Parlament költségvetési hatóságként betöltött szerepét, az 
igazgatóságban képviseltetnie kell magát. 

Módosítás: 4
Melléklet, 6. cikk (2) bekezdés e) pont hatodik franciabekezdés

- elkészíti az éves költségvetési javaslatot, 
ideértve a személyzet kialakításának tervét;

- elkészíti az éves költségvetési javaslatot, 
ideértve a személyzet kialakításának tervét a 
tudományos bizottsággal és a tagállami 
csoporttal folytatott konzultációt követően;

Indokolás

Az éves költségvetési javaslat, igazgatósághoz történő benyújtása előtt az ügyvezető 
igazgatónak konzultálnia kell az IMI egyéb megfelelő szerveivel. 

Módosítás: 5
Melléklet, 6. cikk (7) bekezdés i) pont

i) összehívja az érdekeltek fórumának éves 
értekezletét, hogy gondoskodjon az IMI 
közös vállalkozás tevékenységeinek 
nyitottságáról és átláthatóságáról az 
érdekeltek számára;

i) összehívja az érdekeltek fórumának éves 
értekezletét, amely a biogyógyászati 
kutatásokban érintett szervezetek nyílt 
ülése, azzal a feladattal, hogy az IMI 
tevékenységeiről visszajelzést nyújtson, és
hogy gondoskodjon az IMI közös 



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

HU

vállalkozás tevékenységeinek nyitottságáról 
és átláthatóságáról az érdekeltek számára;

Indokolás

Tisztázni az érdekeltek fórumának éves értekezletének jellegét, amely értekezlet célja, hogy 
gondoskodjon az IMI közös vállalkozás tevékenységeinek nyitottságáról és átláthatóságáról 
az érdekeltek számára.

Módosítás: 6
Melléklet, 13. cikk (2) bekezdés (1a) albekezdés (új)

Az igazgató a tevékenységéről éves jelentést 
nyújt be az Európai Parlamentnek.

Indokolás

Az Európai Parlamenttel folytatott rendszeres párbeszéd részeként az ügyvezető igazgatónak 
be kell mutatnia az éves tevékenységi jelentést az Európai Parlamentnek.


