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ĪSS PAMATOJUMS

Vispārīga informācija
Novatorisku zāļu jomā uzsāktā iniciatīva (IMI) ir viena no sešām t. s. „kopīgām tehnoloģiju 
iniciatīvām”, kas ieviestas ar Septītās pamatprogrammas īpašo programmu „Sadarbība”. Tas 
ir jauns publiskā un privātā sektora partnerības veids Eiropas mērogā starp akadēmiskajām 
augstskolām, slimnīcām, valsts iestādēm, pacientu organizācijām, klīniskajiem centriem un 
farmācijas uzņēmumiem, lai veicinātu pētījumus biomedicīnas jomā un jaunu terapijas veidu 
izstrādi.

Ar IMI partnerattiecības tiks veidotas, izmantojot atklātus izsoles uzaicinājumus saskaņā ar 
pētniecības programmu, ko pastāvīgi atjaunina. Galvenā uzmanība tiks pievērsta 
farmaceitiskās pētniecības pirmskonkurences posmam, tātad līdzekļiem, kas ļauj savlaicīgi un 
ticami prognozēt potenciālo zāļu drošumu un efektivitāti, lai ātrāk izmantotu iespējamās 
priekšrocības pacientu labā un ar lielāku pārliecību par pielietojamiem terapijas veidiem. 
Turklāt ar IMI tiks mērķtiecīgi veikta pētniecības programmā noteikto prioritāro slimību, 
piemēram, vēža vai Alcheimera slimības, pētniecība, kā arī veicināta privātā un publiskā 
sektora sadarbība.

Kopējais budžets laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam būs 2 miljardi eiro. Kopienas 
ieguldījums — 1 miljards eiro. Atbilstīgi šim publiskajam finansējumam saskaņos 
ieguldījumus, kurus cita starpā arī personāla, laboratorijas iekārtu un klīnisko pētījumu veidā 
vienādās daļās nodrošinās farmācijas uzņēmumi, kas nodarbojas ar pētniecību. 

Kopienas finansējumu piešķirs tikai MVU, bezpeļņas organizācijām, akadēmisko aprindu 
pārstāvjiem, iestādēm, klīniskajiem centriem vai pacientu organizācijām, bet ne lieliem 
uzņēmumiem.

Vērtējums
Atzinuma sagatavotāja ļoti atzinīgi vērtē IMI kopuzņēmumu, kas paātrinās novatorisku zāļu 
izstrādi, kuras ātrāk nonāks pie pacientiem un būs viņu vajadzībām atbilstošākas. Turklāt šīs 
iniciatīvas īstenošanas rezultātā mazināsies risks klīniskos izmēģinājumos ar pacientu 
līdzdalību.

Zinātnes un tehnoloģijas attīstība, ko papildina labākas zināšanas par cilvēka genomu, ļauj 
izstrādāt pilnīgi jaunus paņēmienus cīņai pret slimībām. Nākotnes zāles un terapijas veidi būs 
precīzāk pielāgoti konkrēta pacienta vajadzībām, tā ievērojami uzlabojot pacienta dzīves 
kvalitāti. Mūsdienās ir zināms, ka nav viena vienīga ārstniecības veida konkrētai slimībai: 
pareizo terapiju drīzāk nosaka daudzi un dažādi faktori, piemēram, dzimums, zāļu panesamība 
vai īpašas ģenētiskās pazīmes. Eiropai steidzami vajadzīgs vairāk ieguldījumu pētniecībā un 
izstrādē šajā jomā, lai ātrāk izmantotu iespējamās priekšrocības pacientu labā.

Tieši tādēļ lielāks publiskais finansējums pētījumiem pirmskonkurences posmā ir jo īpaši 
pamatots, un tas nodrošinās vairāk privāto ieguldījumu vidējā termiņā, kā arī padarīs Eiropu 
talantīgam zinātniekam pievilcīgāku. Jāatzīst, ka jauna terapijas veida izstrāde ir ļoti dārgs un 
neprognozējams pasākums. Tikai niecīga daļa potenciālo zāļu tiek izstrādātas tiktāl, lai 
saņemtu tirdzniecības atļauju. Lielākā daļa pētījumu tiek izbeigti drošuma vai efektivitātes 
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apsvērumu dēļ pēc tam, kad izstrādes procesā ir iztērēti simtiem miljonu eiro. Turpretim 
ieguldījumi biofarmaceitiskajos pētījumos Eiropā aizvien vairāk atpaliek no ieguldījumiem 
šāda veida pētījumos citās pasaules valstīs, piemēram, ASV vai Japānā. 

Tāpēc IMI īstenošanu veic no pareizā sākumpunkta, izmantojot publiskā un privātā sektora 
līdzekļus apjomīgas pētniecības veicināšanai visas Eiropas mērogā, lai iespējami savlaicīgāk 
noteiktu, vai potenciālajām zālēm ir izredzes kļūt par drošu un efektīvu ārstniecības līdzekli, 
un lai sekmētu uzņēmumu, akadēmisko aprindu un bezpeļņas organizāciju sadarbību visas 
sabiedrības labā.

Atbilstīgi IMI sagatavoti projekti nodrošinās ļoti svarīga pētniecības darba saskaņotu 
īstenošanu, kas nepieciešams, lai izstrādātu un apstiprinātu jaunus līdzekļus zāļu atklāšanai un 
izstrādei, kā arī novērsīs dubultu darbu. Sadarbība ar lieliem uzņēmumiem nodrošinās arī 
maziem pētniecības centriem iespēju sagatavot un īstenot savas idejas.

Atzinuma sagatavotāja ierosina dažus grozījumus Komisijas priekšlikumā, galvenokārt 
cenšoties nodrošināt mūsdienīgu pētniecības programmu un rezultātu efektīvu izplatīšanu 
publiskajā un privātajā sektorā. 

Turklāt ir jānodrošina labāka pārredzamība, ko garantē Eiropas Parlamenta ciešāka līdzdalība, 
šajā nolūkā ieceļot neatkarīgus EP pārstāvjus IMI valdē. 

Lai gan priekšlikumā vadošā loma uzticēta vienai farmācijas uzņēmumu asociācijai, kas 
nodarbojas ar pētniecību, ir jāatzīmē, ka tiek veikti arī pētījumi ar zināmām vielām, 
piemēram, ar augu izcelsmes vai bezrecepšu zālēm. Šiem uzņēmumiem un attiecīgajai 
arodorganizācijai ir jābūt iespējai līdzdarboties IMI kopuzņēmumā.

Noslēgumā jāuzsver, ka IMI projekti ne vien pārliecinoši veicinās Eiropas konkurētspēju un 
mazinās risku klīniskos izmēģinājumos ar pacientu līdzdalību, bet arī samazinās vajadzību 
veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem. Varēs iztikt bez liekiem izmēģinājumiem, ja savlaicīgi 
konstatēs, ka potenciālajām zālēm nav perspektīvas, un zāļu izstrādes procesā izmantotu jaunu 
līdzekļu pamatā nebūs galvenokārt izmēģinājumi ar dzīvniekiem, bet gan jaunas in vitro
metodes vai datorizētas tehniskās metodes.
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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais teksts1 Parlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1
11. apsvērums

(11) Kopīgai tehnoloģiju iniciatīvai 
novatorisku zāļu jomā jāpiedāvā saskaņota 
pieeja, lai pārvarētu konstatētās pētniecības 
grūtības zāļu izstrādes procesā un lai 
atbalstītu „pirmskonkurences farmaceitisko 
pētniecību un attīstību”, ar mērķi paātrināt 
drošu un iedarbīgāku zāļu izstrādi 
pacientiem. Šajā kontekstā 
„pirmskonkurences farmaceitiskā pētniecība 
un attīstība” jāsaprot kā to līdzekļu un 
metožu pētniecība, ko izmanto zāļu izstrādes 
procesā. 

(11) Kopīgai tehnoloģiju iniciatīvai 
novatorisku zāļu jomā jāpiedāvā saskaņota 
pieeja, lai pārvarētu konstatētās pētniecības 
grūtības zāļu izstrādes procesā un lai 
atbalstītu „pirmskonkurences farmaceitisko 
pētniecību un attīstību”, ar mērķi paātrināt 
drošu un iedarbīgāku zāļu izstrādi 
pacientiem. Šajā kontekstā 
„pirmskonkurences farmaceitiskā pētniecība 
un attīstība” jāsaprot kā to līdzekļu un 
metožu pētniecība, ko izmanto zāļu izstrādes 
procesā. Ar taisnīgiem un pamatotiem 
nosacījumiem ir jāsniedz trešām personām 
atļauja izmantot intelektuālo īpašumu, kas 
radies, īstenojot novatorisku zāļu jomā 
uzsāktās iniciatīvas (IMI) projektu.

Pamatojums

Ir jāprecizē, ka ar taisnīgiem un pamatotiem nosacījumiem trešās personas varēs izmantot 
intelektuālo īpašumu, kas nepieciešams IMI projekta partneru izstrādāto pētniecības līdzekļu 
pielietošanai.

Grozījums Nr. 2
Pielikuma 2. panta 2. punkta c) apakšpunkts

(c) veikt vajadzīgos pielāgojumus 
novatorisku zāļu jomā uzsāktās kopīgās 
tehnoloģiju iniciatīvas pētniecības 
programmā, ņemot vērā zinātnes attīstību, 

c) regulāri pārskatīt un veikt vajadzīgos 
pielāgojumus novatorisku zāļu jomā 
uzsāktās kopīgās tehnoloģiju iniciatīvas 
pētniecības programmā, ņemot vērā zinātnes 

  
1 OV vēl nav publicēts.
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kas notikusi tās īstenošanas laikā; attīstību, kas notikusi tās īstenošanas laikā, 
un lai garantētu, ka Eiropā tiek atbilstīgi 
nodrošinātas veselības aprūpes prioritātes 
un apmierinātas pacientu vajadzības;

Pamatojums

Pētniecības programma ir sistemātiski jāpārskata, lai garantētu, ka pastāvīgi tiek ņemta vērā 
zinātnes attīstība un pacienti gūst labumu.

Grozījums Nr. 3
Pielikuma 5. panta 1. punkta fa) apakšpunkts (jauns)

(fa) Eiropas Parlaments ieceļ valdē divus 
neatkarīgus pārstāvjus un divus aizstājējus;

Pamatojums

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta, kas ir viena no budžeta lēmējiestādēm, lomu, tam jābūt 
pārstāvētam valdē.

Grozījums Nr. 4
Pielikuma 6. panta 2. punkta e) apakšpunkta 6. ievilkums

– sagatavo gada budžeta priekšlikumu, 
tostarp personālsastāva plānu;

– pēc konsultēšanās ar Zinātnisko komiteju 
un dalībvalstu grupu sagatavo gada budžeta 
priekšlikumu, tostarp personālsastāva plānu;

Pamatojums

Izpilddirektoram ir jākonsultējas ar citām atbildīgajām IMI struktūrām pirms gada budžeta 
priekšlikuma iesniegšanas valdei. 

Grozījums Nr. 5
Pielikuma 6. panta 7. punkta i) apakšpunkts

(i) sasauc ikgadējo Ieinteresēto pušu foruma 
sanāksmi, lai ieinteresētajām pusēm 
nodrošinātu IMI kopuzņēmuma pasākumu 
atvērtību un pārskatāmību;

(i) sasauc Ieinteresēto pušu foruma ikgadējo
sanāksmi — atklātu sanāksmi, kurā var 
piedalīties attiecīgās organizācijas, kas 
interesējas par pētījumiem biomedicīnas 
jomā, un kura ļauj apkopot atsauksmes par 
IMI pasākumiem —, lai ieinteresētajām 
pusēm nodrošinātu IMI kopuzņēmuma 
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pasākumu atvērtību un pārskatāmību;

Pamatojums

Ar šo tiek precizēts ieinteresēto personu ikgadējās sanāksmes veids, kas tiek rīkota, lai IMI 
kopuzņēmumā ieinteresētajām personām nodrošinātu tā darbības atklātumu un 
pārredzamību.

Grozījums Nr. 6
Pielikuma 13. panta 2. punkta 1.a daļa (jauna)

Izpilddirektors iesniedz gada darbības 
pārskatu Eiropas Parlamentam.

Pamatojums

Uzturot pastāvīgu dialogu ar Eiropas Parlamentu, izpilddirektoram ir jāiesniedz Eiropas 
Parlamentam gada darbības pārskats.


