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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendrosios aplinkybės
Naujoviškų vaistų iniciatyva (NVI) − tai viena iš šešių vadinamųjų bendrų technologijų 
iniciatyvų (BTI), numatytų pagal Septintosios bendrosios programos (FP7) specialiąją 
„Bendradarbiavimo“ programą. Tai naujoviška Europos masto viešojo ir privataus sektoriaus 
partnerystės, apimančios universitetus, ligonines, valdžios institucijas, pacientų organizacijas, 
klinikų centrus ir farmacijos įmones, siekiančias skatinti biomedicininius tyrimus ir naujų 
gydymo metodų kūrimą, rūšis.

Įgyvendinant Naujoviškų vaistų iniciatyvą ir vadovaujantis nuolat atnaujinama mokslinių 
tyrimų darbotvarke, bus skelbiami atviri konkursai ir sukurtos atitinkamos partnerystės. 
Pagrindinis dėmesys bus skiriamas ikikonkurenciniam farmacinių mokslinių tyrimų etapui, 
t. y. priemonėms, skirtoms iš anksto ir patikimai nustatyti naujai kuriamų vaistų saugumą ir 
veiksmingumą, kad pacientai greičiau pajustų jų teikiamą galimą naudą ir būtų užtikrintas 
didesnis gydymo metodų patikimumas. Be to, įgyvendinant šią iniciatyvą bus ypač 
atsižvelgiama į ligas, kurioms pagal mokslinių tyrimų darbotvarkę numatyta teikti pirmenybę, 
pvz., Alzheimerio ligai ir vėžiui, bei skatinamas viešojo ir privataus sektoriaus 
bendradarbiavimas.

Bendras šios iniciatyvos biudžetas 2007−2013 m. bus 2 mlrd. EUR. Bendrijos įnašas sieks 
1 mlrd. EUR. Greta šio viešojo finansavimo, kitą biudžeto pusę sudarys moksliniais tyrimais 
pagrįsta veikla užsiimančių farmacijos įmonių įnašas natūra − darbuotojai, laboratorijų įranga, 
klinikiniai tyrimai ir kt. 

Bendrijos finansavimas bus skiriamas vien tik MVĮ, pelno nesiekiančioms organizacijoms, 
akademinio sluoksnio atstovams, valdžios institucijoms, klinikų centrams arba pacientų 
organizacijomis, bet ne didelėms įmonėms.

Vertinimas
Nuomonės referentė labai pritaria Naujoviškų vaistų iniciatyvos bendrosios įmonės steigimui, 
kadangi taip bus pagreitintas naujoviškų vaistų kūrimas, šie vaistai greičiau pasieks pacientus 
ir bus geriau pritaikyti jų reikmėms. Atliekant klinikinius tyrimus su žmonėmis, ši iniciatyva 
taip pat padės sumažinti riziką.

Mokslo ir technologijų pažanga bei geresnis žmogaus genomo pažinimas suteikia galimybę 
plėtoti visiškai naujos metodus siekiant kovoti su ligomis. Vaistai ir gydymo metodai, kurie 
bus naudojami ateityje, bus tiksliau pritaikyti atskirų pacientų reikmėms ir padės gerokai 
pagerinti jų gyvenimo sąlygas. Šiandien žinome, kad tam tikrų ligų negalima pagydyti vienu 
ir tuo pačiu vaistu, kadangi tinkamas gydymas priklauso nuo daugybės veiksnių, pvz., 
paciento lyties, vaistų toleravimo arba specifinių genetinių savybių. Būtina, kad Europoje 
būtų skubiai skiriama daugiau investicijų šios srities moksliniams tyrimams ir plėtrai paremti, 
siekiant užtikrinti, kad pacientai kuo greičiau galėtų pajustų galimą naudą.  

Atsižvelgiant į tai, itin pagrįsta skirti didesnį viešąjį finansavimą ikikonkurenciniame 
mokslinių tyrimų veiklos etape, kadangi tai padės pritraukti daugiau privačių lėšų vidutiniu 
laikotarpiu ir padarys Europą patrauklesne gabiems mokslininkams. Reikia pripažinti, kad 
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naujų gydymo metodų kūrimas yra labai brangi ir nenuspėjama veiklos sritis. Tik nedidelė 
kuriamų vaistų dalis pasiekia etapą, kai suteikiami leidimai jais prekiauti. Didžioji mokslinių 
tyrimų veiklos dalis nutrūksta saugumo arba veiksmingumo sumetimais, kai kūrimo proceso
metu jau būna išleista šimtai milijonų eurų. Be to, investicijos, skirtos Europoje atliekamiems 
moksliniams tyrimams biofarmacijos sektoriuje, atsilieka nuo kitose pasaulio šalyse, pvz., 
JAV arba Japonijoje, šiems tikslams skiriamų investicijų.  

Taigi Naujoviškų vaistų iniciatyva pradedama įgyvendinti tinkamu laiku, kad panaudojant 
viešąsias ir privačias lėšas būtų paspartinti didelio masto moksliniai tyrimai visoje Europoje 
siekiant kuo ankstesniu etapu nustatyti, ar kuriami vaistai gali tapti saugia ir veiksminga 
gydymo priemone, taip pat siekiant stiprinti pramonės, akademinio sluoksnio atstovų ir pelno 
nesiekiančio sektoriaus organizacijų bendradarbiavimą visos visuomenės naudai. 

Naujoviškų vaistų iniciatyvos projektai padės užtikrinti, kad svarbiausi moksliniai tyrimai, 
būtini siekiant sukurti ir patvirtinti naujas vaistų atradimo ir kūrimo priemones, būtų gerai 
koordinuojami ir būtų išvengta atvejų, kai tas pats darbas atliekamas du kartus. 
Bendradarbiaujant su didelėmis įmonėmis, nedideliems mokslinių tyrimų centrams bus taip  
pat sudaryta galimybė įgyvendinti savo idėjas. 

Nuomonės referentė siūlo keletą Komisijos pasiūlymo pakeitimų, kuriais iš esmės siekiama 
užtikrinti, kad mokslinių tyrimų darbotvarkė būtų nuolat atnaujinama ir kad viešajame bei 
privačiame sektoriuje būtų vykdoma veiksminga rezultatų sklaida.   

Be to, turėtų būti padidintas skaidrumas užtikrinant aktyvesnį Europos Parlamento 
dalyvavimą ir paskiriant nepriklausomus EP atstovus NVI bendrosios įmonės valdyboje.  

Nors pasiūlyme didelis dėmesys skiriamas moksliniais tyrimais pagrįsta veikla užsiimančiai 
farmacijos įmonių asociacijai, turėtų būti pabrėžta, kad atliekami taip pat ir žinomų medžiagų, 
pvz., vaistažolių arba nereceptinių vaistų, moksliniai tyrimai. Atitinkamoms įmonėms ir jų 
prekybos asociacijai taip pat turėtų būti sudaryta galimybė dalyvauti Europos farmacijos 
pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) veikloje.

Galiausiai turėtų būti pabrėžta, kad greta akivaizdžios naudos Europos konkurencingumui ir 
dėl atliekamų klinikinių tyrimų su žmonėmis sumažėjusios rizikos NVI projektai taip pat taip 
pat turės teigiamo poveikio kalbant apie būtinybę atlikti bandymus su gyvūnais. Ankstyvame 
tyrimų etape nustačius, kad kuriami vaistai gali būti netinkami, bus galima išvengti 
nereikalingų bandymų ir naujos priemonės, naudojamos vaistų kūrimo proceso metu, iš esmės 
remsis ne bandymų su gyvūnais rezultatais, o naujais in vitro metodais arba kompiuterinėmis 
technologijomis. 

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
11 konstatuojamoji dalis

(11) Bendroje technologijų iniciatyvoje 
„Naujoviški vaistai“ turėtų būti pasiūlyti 
koordinuoti veiksmai, kaip išspręsti 
nustatytas mokslinių tyrimų problemas 
kuriant vaistus ir remti „ikikonkurencinius 
farmacinius mokslinius tyrimus ir plėtrą“, 
siekiant paskatinti saugių ir veiksmingesnių 
vaistų pacientams kūrimą. Šiame kontekste 
„ikikonkurenciniai farmaciniai moksliniai 
tyrimai ir plėtra“ turėtų būti suvokiami kaip 
farmacinių mokslinių tyrimų priemonės ir 
metodai, naudojami kuriant vaistus.

(11) Bendroje technologijų iniciatyvoje 
„Naujoviški vaistai“ turėtų būti pasiūlyti 
koordinuoti veiksmai, kaip išspręsti 
nustatytas mokslinių tyrimų problemas 
kuriant vaistus ir remti „ikikonkurencinius 
farmacinius mokslinius tyrimus ir plėtrą“, 
siekiant paskatinti saugių ir veiksmingesnių 
vaistų pacientams kūrimą. Šiame kontekste 
„ikikonkurenciniai farmaciniai moksliniai 
tyrimai ir plėtra“ turėtų būti suvokiami kaip 
farmacinių mokslinių tyrimų priemonės ir 
metodai, naudojami kuriant vaistus.
Laikantis sąžiningų ir priimtinų sąlygų 
trečiosioms šalims turėtų būti išduodamos 
licencijos naudotis intelektine nuosavybe, 
sukurta įgyvendinant Naujoviškų vaistų 
iniciatyvą (NVI).

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatyta, kad intelektinės nuosavybės teisės, būtinos siekiant panaudoti 
NVI projekto partnerių sukurtas mokslinių tyrimų priemones, sąžiningomis ir priimtinomis 
sąlygomis bus prieinamos trečiosioms šalims.

Pakeitimas 2
Priedo 2 straipsnio 2 dalies c punktas

(c) atlikti būtinus bendros technologijų 
iniciatyvos „Naujoviški vaistai“ mokslinių 
tyrimų darbotvarkės pakeitimus, 
atsižvelgiant į jos įgyvendinimo metu 
pasiektus mokslo laimėjimus;

(c) reguliariai persvarstyti bendros 
technologijų iniciatyvos „Naujoviški 
vaistai“ mokslinių tyrimų darbotvarkę ir
atlikti būtinus jos pakeitimus, atsižvelgiant į 
įgyvendinimo metu pasiektus mokslo
laimėjimus ir siekiant užtikrinti, kad 
sveikatos priežiūros prioritetams ir pacientų 
reikmėms Europoje skiriamas tinkamas 
dėmesys;

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat atsižvelgiama į mokslo laimėjimus ir į Europos pacientų 
interesus, mokslinių tyrimų darbotvarkė turėtų būti reguliariai persvarstoma.

Pakeitimas 3
Priedo 5 straipsnio 1 dalies fa punktas (naujas)

(fa) Europos Parlamentas skiria du 
nepriklausomus atstovus valdyboje ir du 
juos pavaduojančius asmenis;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Parlamento, kaip biudžeto valdymo institucijos, vaidmenį, jam turėtų 
būti atstovaujama valdyboje.   

Pakeitimas 4
Priedo 6 straipsnio 2 dalies e punkto šešta įtrauka

- rengia metinio biudžeto pasiūlymą, 
įskaitant darbuotojų etatų planą;

- pasikonsultavusi su moksliniu komitetu ir 
valstybių narių grupe, rengia metinio 
biudžeto pasiūlymą, įskaitant darbuotojų 
etatų planą;

Pagrindimas

Vykdomasis direktorius turėtų konsultuotis su kitomis atitinkamomis NVI bendrosios įmonės 
institucijomis.  

Pakeitimas 5
Priedo 6 straipsnio 7 dalies i punktas

(i) šaukia metinį suinteresuotųjų šalių 
forumo susirinkimą, kad suinteresuotosioms 
šalims būtų užtikrintas NVI bendrosios 
įmonės viešumas ir skaidrumas;

(i) šaukia metinį suinteresuotųjų šalių 
forumo susirinkimą, kad suinteresuotosioms 
šalims būtų užtikrintas NVI bendrosios 
įmonės viešumas ir skaidrumas; šiame 
susitikime gali dalyvauti atitinkamos 
biomedicininiais moksliniais tyrimais 
suinteresuotos organizacijos, galinčios 
pateikti NVI veiklos įvertinimą;
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Pagrindimas

Paaiškinamas metinio suinteresuotųjų šalių susirinkimo, kuris rengiamas siekiant 
suinteresuotosioms šalims užtikrinti NVI bendrosios įmonės veiklos viešumą ir skaidrumą, 
pobūdis.

Pakeitimas 6
Priedo 13 straipsnio 2 dalies 1a punktas (naujas)

Vykdomasis direktorius Europos 
Parlamentui pateikia metinę veiklos 
ataskaitą. 

Pagrindimas

Nuolatinio dialogo su Europos Parlamentu dalį sudaro Vykdomojo direktoriaus Europos 
Parlamentui pateikiama metinė veiklos ataskaita.


