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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Sfond
L-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi(IMI) hija waħda minn sitt hekk imsejħa "Inizjattivi 
Teknoloġiċi Konġunti" introdotti mill-Programm Speċifiku "Kooperazzjoni" tas-Seba' 
Programm ta' Qafas. Dan huwa tip ġdid ta' Sħubija Pubblika Privata pan-Ewropea bejn 
universitajiet, sptarijiet, awtoritajiet pubbliċi, organizzazzjonijiet ta' pazjenti, ċentri kliniċi u 
kumpaniji farmaċewtiċi bil-għan li r-riċerka bijomedika u l-iżvilupp ta' terapiji ġodda 
jingħataw spinta.

l-IMI ser toħloq sħubijiet permezz ta' sejħiet għal applikazzjoni miftuħa  bi qbil ma' Aġenda 
ta' Riċerka li tiġi aġġornata permanentament.  Iċ-ċentru ewlieni ta' l-attenzjoni ser ikun is-
settur prekompetittiv tar-riċerka farmaċewtika, jiġifieri l-għodod sabiex ikun hemm tbassir 
minn kmieni u affidabbli dwar is-sikurezza u l-effikaċja ta' mediċini kandidati sabiex il-
benefiċċji potenzjali jingħataw lill-pazjenti aktar malajr u b'ċertezza akbar dwar l-użu ta' 
terapiji.     Flimkien ma' dan, l-IMI ser tiffoka r-riċerka fuq mard prijoritarju bħall-kanċer jew 
l-Alzheimer, stipulat mill-Aġenda ta' Riċerka u ser trawwem il-kollaborazzjoni bejn is-settur 
privat u dak pubbliku.

Il-baġit totali ser ikun ta' € 2 biljun għall-perjodu 2007-2013.  Il-kontribuzzjoni tal-Komunità 
ser tkun ta' € 1 biljun. Dan l-iffinanzjar pubbliku ser ikun ibbilanċjat b'ammont indaqs ta' 
kontribuzzjonijiet minn kumpaniji farmaċewtiċi bbażati fuq ir-riċerka, taħt forma ta' staff, 
tagħmir tal-laboratorju, riċerka klinika eċċ.  

L-iffinanzjar Komunitarju ser imur esklussivament għand SMEs, organizzazzjonijiet li ma' 
jaħdmux għall-profit, awtoritajiet akkademiċi, ċentri kliniċi jew organizzazzjonijiet tal-
pazjenti - mhux għand kumpaniji kbar.

L-Evalwazzjoni
Ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon l-Impriża Konġunta IMI li ser tgħaġġel l-iżvilupp ta' 
mediċini innovattivi li jilħqu lill-pazjenti b'mod aktar mgħaġġel u huma aktar adattati għall-
bżonnijiet tagħhom. L-Inizzjattiva ser tirriżulta wkoll f'anqas riskju permezz ta' provi kliniċi 
fuq il-bniedem.

Il-progress xjentifiku u teknoloġiku kkumbinat ma' għarfien aħjar tal-ġenomu uman 
jippermetti l-iżvilupp ta' approċċi kompletament ġodda għall-ġlieda kontra l-mard. Mediċini u 
terapiji futuri ser ikunu mmirati b'mod aktar preċiż lejn pazjenti individwali u b'hekk itejbu l-
kundizzonijiet tal-ħajja tagħhom b'mod konsiderevoli. Illum nafu li m'hemm ebda kura unika 
għal ċertu mard - it-terapija t-tajba tiddependi aktar fuq multitudini ta' fattur b'ħass sess, it-
tolleranza jew karatteristiċi ġenetiċi speċifiċi. B'mod urġenti l-Ewropa għandha bżonn ta' 
aktar investiment fir-riċerka u l-iżvilupp f'dan il-qasam sabiex twassal il-benefiċċji potenzjali 
lill-pazjenti.

Din hija r-raġuni għaliex infiq pubbliku msaħħaħ fl-attivitajiet ta' riċerka prekompetittiva 
huwa partikolarment ġustifikat u jfisser aktar infiq privat fuq perjodu medju ta' żmien u 
jagħmel lill-Ewropa attraenti għal xjentisti b'talent. Irid jiġi rikonoxxut li l-iżvilupp ta' terapija 
ġdida huwa biċċa xoghol li tiswa ħafna flus u li hija imprevedibbli.   Parti żgħira biss mill-
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mediċini kandidati tilħaq l-istadju ta' awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. Ħafna mill-
attivitajiet ta' riċerka jintemmu minħabba tħassib dwar sikurezza u effikaċja wara mijiet ta' 
miljuni ta' Euro jkunu ntefqu matul il-proċess ta' żvilupp. Fl-istess waqt, l-investiment fir-
riċerka bijofarmaċewtika fl-Ewropa qed jaqa' lura komparat ma' partijiet oħrajn tad-dinja 
bħall-US u l-Ġappun. 

Għalhekk, l-IMI titlaq mill-punt it-tajjeb billi tuża flus pubbliċi u privati biex tati spinta lil 
riċerka fuq skala kbira pan-Ewropea sabiex jiġi identifikat fl-aktar stadju kmieni possibbli 
jekk mediċina kandidat għandhiex il-potenzjali li ssir kura sikura u effettiva u sabiex 
trawwem kollaborazzjoni bejn l-industrija, l-akkademja u s-settur li jaħdem mingħajr profit 
għall-benefiċju tas-soċjetà kollha. 

Il-proġetti IMI ser jiżguraw li r-riċerka sostanzjali meħtieġa għall-iżvilupp u l-validazzjoni ta' 
għodod ġodda għall-iskoperta u l-iżvilupp ta' mediċini jkun koordinat sew u ser jevitaw id-
duplikazzjoni tax-xogħol. Permezz ta' kooperazzjoni ma' kumpaniji kbar, ċentri żgħar ta' 
riċerka ser ikollhom ukoll iċ-ċans li jimplimentaw l-ideat tagħhom. 

Ir-rapporteur jipproponi ftit emendi għall-proposta tal-Kummissjoni, l-aktar immirati sabiex 
jiżguraw aġenda ta' riċerka aġġornata u tifrix effikaċi tar-riżultati lill-pubbliku u lis-settur 
privat. 

Flimkien ma' dan, għandha tiġi assigurata trasparenza permezz ta' involviment aktar mill-qrib 
tal-Parlament Ewropew billi jinħatar rappreżentant indipendenti tal-PE fuq il-board ta' l-IMI. 

Filwaqt li l-proposta tagħti rwol prominenti lil għaqda waħda ta' kumpaniji farmaċewtika 
bbażata fuq ir-riċerka, ta' minn jinnota li hemm ukoll attivitajiet ta' riċerka b'sustanzi 
magħrufa, eż. fil-qasam tal-mediċini mill-pjanti u dawk li ma jinħteġux riċetta. Il-
parteċipazzjoni ta' dawn il-kumpaniji u ta' l-għaqda kummerċjali rilevanti fl-IMIJU għanha 
tkun posssibbli.

Fl-aħħarnett, ta' min jenfasizza li minbarra l-benefiċċji evdidenti għall-kompetittività Ewropa 
u t-tnaqqis tar-riskju ġermezz ta' provi kliniċi fuq il-bniedem, il-proġetti IMI ser ikollhom 
ukoll effett pożittiv fuq il-ħtieġa għat-testijiet fuq l-annimali. Testijiet mhux meħtieġa ser jiġu 
evitati jekk il-falliment potenzjali ta' mediċina kandidat jiġi rikonoxxut fi stadju kmieni u 
għodod ġodda fil-proċess ta' l-iżvilupp ta' mediċini ser ikun isserraħ l-aktar mhux fuq testijiet 
fuq l-annimali iżda fuq tekniċi ġodda in-vitro jew teknoloġiji bbażati fuq kompjuter. 
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EMENDI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel jistieden lill- Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi mill-Parlament

Amendment 1
Recital 11

(11) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar "Mediċini Innovattivi” għandha 
tipproponi strateġija koordinata biex 
jingħelbu l-ostakoli fir-riċerka identifikatifil-
proċess ta' l-izvilupp tad-droga, u biex 
tappoġġa 'ir-riċerka u l-iżvilupp 
farmaċewtiċi prekompetittivi', sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' mediċini sikuri u iktar 
effettivi għal pazjenti. F'dan il-kuntest 'ir-
riċerka u l-iżvilupp farmaċewtiċi 
prekompetittivi' għandha tinftiehem bħala 
riċerka dwar l-għodod u l-metodoloġiji li 
jintużaw fil-proċess ta' l-iżvilupp tad-droga. 

(11) L-Inizjattiva Teknoloġika Konġunta 
dwar "Mediċini Innovattivi” għandha 
tipproponi strateġija koordinata biex 
jingħelbu l-ostakoli fir-riċerka identifikatifil-
proċess ta' l-izvilupp tad-droga, u biex 
tappoġġa 'ir-riċerka u l-iżvilupp 
farmaċewtiċi prekompetittivi', sabiex 
jitħaffef l-iżvilupp ta' mediċini sikuri u iktar 
effettivi għal pazjenti. F'dan il-kuntest 'ir-
riċerka u l-iżvilupp farmaċewtiċi 
prekompetittivi' għandha tinftiehem bħala 
riċerka dwar l-għodod u l-metodoloġiji li 
jintużaw fil-proċess ta' l-iżvilupp tad-droga. 
Il-proprjetà intelletwali li toriġina minn 
proġett ta' Inizjattiva ta' Mediċini 
Innovattivi (IMI) għandha tiġi liċenzjata lil 
partijiet terzi b'termini ġusti u raġjonevoli.  

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun ċara li l-proprjetà intelletwali meħtieġa sabiex l-għodod ta' riċerka żviluppati 
mis-sħab fi proġett IMI jintużaw, ser tkun disponibbli għal partijiet terzi b'termini ġusti u 
raġjonevoli. 

Emenda 2
Anness, artikolu 2, paragrafu 2, punt (c)

(c) biex isiru l-aġġustamenti meħtieġa għall- (c) biex issir reviżjoni regolari u jsiru l-
  

1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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Aġenda tar-Riċerka ta' l-Inizjattiva 
Teknoloġika Konġunta dwar "Mediċini 
Innovattivi" fid-dawl ta' żviluppi xjentifiċi li 
jinqalgħu waqt l-implimentazzjoni tagħha;

aġġustamenti meħtieġa għall-Aġenda tar-
Riċerka ta' l-Inizjattiva Teknoloġika 
Konġunta dwar "Mediċini Innovattivi" fid-
dawl ta' żviluppi xjentifiċi li jinqalgħu waqt 
l-implimentazzjoni tagħha u sabiex jiġi 
żgurat li l-prijoritajiet ta' kura tas-saħħa u 
l-bżonnijiet tal-pazjenti qed jiġu indirizzati 
kif jixraq fl-Ewropa;

Ġustifikazzjoni

L-Aġenda ta' Riċerka għandha tiġi riveduta b'mod sistematiku sabiex jiġi żgurat li l-progress 
xjentifiku u l-benefiċċju għall-pazjenti fl-Ewropa jitqiesu b'mod permanenti. 

Emenda 3
Anness, artikolu 5, paragrafu 1, punt (f a) (ġdid)

(fa) il-Parlament Ewropew għandu jaħtar 
żewġ rappreżentanti indipendenti u żewġ 
sostituti għall-Bord.

Justification

Meta wieħed iqis l-irwol tal-Parlament Ewropew bħala parti mill-Awtorità Baġitarja, dan 
għandu jkun rappreżentat fil-Bord.

Emenda 4
Anness, artikolu 6, paragrafu 2, punt (e), inċiż 6 

- iħejji l-proposta annwali tal-baġit, inkluża 
l-organigramma tal-persunal;

- iħejji l-proposta annwali tal-baġit, inkluża 
l-organigramma tal-persunal, wara 
konsultazzjoni mall-Kumitat Xjentifiku u l-
Grupp ta' l-Istati Membri;

Ġustifikazzjoni

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jikkonsulta entitajiet oħrajn rilvanti ta' l-IMI qabel ma 
jippreżenta l-proposta annwali tal-baġit lill-Bord.  

Emenda 5
Anness, artikolu 6, paragrafu 7, punt (i)

(i) isejjaħ il-laqgħa annwali tal-Forum tal-
Partijiet Interessati biex jiżgura ftuħ u 

(i) isejjaħ il-laqgħa annwali tal-Forum tal-
Partijiet Interessati, laqgħa miftuħa għall-
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trasparenza ta' l-Attivitajiet ta' Riċerka ta' l-
Impriza Konġunta ta' l-IMI mal-partijiet 
interessati tagħha;

organizzazzjonijiet rilevanti  b'interess fir-
riċerka bijomedika biex jipprovdu feedback 
dwar l-attivitajiet IMI, biex jiġu żgurati ftuħ 
u trasparenza ta' l-Attivitajiet ta' Riċerka ta' 
l-Impriza Konġunta ta' l-IMI mal-partijiet 
interessati tagħha

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tan-natura tal-laqgħa annwali tal-partijiet interessati li timmira li tiżgura ftuħ u 
trasparenza fl-attivitajiet ta' l-Impriża Konġunta IMI mal-partijiet interessati tagħha.

Emenda 6
Anness, artikolu 13, paragrafu 2, subparagrafu 1 a (ġdid)

Id-Direttur Eżekuttiv għandu jippreżenta r-
rapport annwali ta' l-attività lill-Parlament 
Ewropew.

Ġustifikazzjoni

Bħala parti mid-djalogu regolari mal-Parlament Ewropew id-Direttur Eżekuttiv għandu 
jippreżenta r-Rapport Annwali ta' l-Attività lill-Parlament Ewropew.
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