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BEKNOPTE MOTIVERING

Het initiatief inzake innovatieve medicijnen (IMI) is een van de zes zogenaamde 
"gezamenlijke technologie-initiatieven" die in het speciale samenwerkingsprogramma van het 
7e kaderprogramma zijn geïntroduceerd. Het zijn een nieuw soort pan-Europese publiek-
private partnerschappen tussen universiteiten, ziekenhuizen, overheden, patiëntenorganisaties, 
klinische centra en farmaceutische bedrijven met het doel biomedisch onderzoek en de 
ontwikkeling van nieuwe therapieën te bevorderen.

Het IMI zal partnerschappen creëren via openbare uitnodigingen tot het indienen van 
voorstellen overeenkomstig een permanent bijgewerkte onderzoeksagenda. De grootste 
nadruk wordt gelegd op de preconcurrentiële fase van het geneesmiddelenonderzoek, d.w.z. 
op instrumenten om vroeg en betrouwbaar voorspellingen te kunnen doen omtrent de 
veiligheid en werkzaamheid van kandidaat-geneesmiddelen zodat patiënten sneller kunnen 
profiteren en meer zekerheid kan worden geboden over de inzet van therapieën. Daarnaast zal 
het IMI het onderzoek in de eerste plaats richten op ziekten als kanker en Alzheimer en de 
samenwerking tussen de private en publieke sector stimuleren.

Het totale budget bedraagt 2 miljard euro voor de periode 2007-2013. De Gemeenschap 
draagt 1 miljard euro bij. Deze overheidsfinanciering wordt aangevuld met een bijdrage van 
gelijke hoogte van onderzoeksgebaseerde farmaceutische bedrijven in de vorm van personeel, 
laboratoriumuitrusting, klinisch onderzoek, enz.

Het geld van de Gemeenschap gaat uitsluitend naar KMO's, non-profitorganisaties, 
academische wereld, overheden, klinische centra of patiëntenorganisaties en niet naar grote 
bedrijven.

Evaluatie

De rapporteur voor advies is ingenomen met de gemeenschappelijke onderneming IMI die de 
ontwikkeling zal bespoedigen van innovatieve medicijnen die eerder ter beschikking van de 
patiënt komen en beter op de patiënt zijn afgestemd. Het initiatief zal ook leiden tot minder 
risico's wegens klinische proeven op mensen.

De wetenschappelijke en technologische vooruitgang in combinatie met meer kennis over het 
menselijk genoom maakt de ontwikkeling mogelijk van totaal nieuwe benaderingen bij de 
bestrijding van ziekten. Toekomstige medicijnen en therapieën zullen beter afgestemd zijn op 
individuele patiënten en derhalve hun levensomstandigheden aanzienlijk verbeteren. Wij 
weten inmiddels dat een ziekte niet kan worden genezen met één enkel geneesmiddel, maar 
dat de juiste behandeling afhangt van vele factoren waaronder sekse, tolerantie voor het 
medicijn of specifieke genetische eigenschappen. Europa heeft dringend behoefte aan meer 
investeringen in onderzoek en ontwikkeling op dit gebied om de patiënt sneller te kunnen 
laten profiteren van de potentiële voordelen.

Daarom is meer overheidsgeld voor preconcurrentieel onderzoek meer dan gerechtvaardigd 
en zal dit op middellange termijn meer geld aantrekken uit de private sector en Europa 
aantrekkelijker maken voor getalenteerde wetenschappers. Het is bekend dat de ontwikkeling 
van een nieuwe therapie zeer kostbaar en onvoorspelbaar is. Maar een klein deel van de 
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kandidaat-geneesmiddelen wordt uiteindelijk in de handel gebracht. De meeste 
onderzoeksactiviteiten worden gestopt om veiligheids- of efficiencyredenen nadat honderden 
miljoenen euro aan het ontwikkelingsproces zijn uitgegeven. Bovendien lopen de 
investeringen in biofarmaceutisch onderzoek in Europa achter bij andere delen van de wereld 
zoals de VS of Japan.

Het uitgangspunt van het IMI is dan ook uitstekend: inzet van publieke en private middelen 
ter bevordering van grootschalig pan-Europees onderzoek om zo vroeg mogelijk te kunnen 
vaststellen of een kandidaat-geneesmiddel de potentie heeft om een veilig en werkzaam 
geneesmiddel te worden en ter bevordering van de samenwerking tussen industrie, 
academische wereld en non-profitsector ten bate van de maatschappij in het algemeen.

IMI-projecten zullen ervoor zorgen dat het fundamenteel onderzoek naar de ontwikkeling en 
validering van nieuwe instrumenten voor de ontdekking en ontwikkeling van medicijnen goed 
wordt gecoördineerd en dat dubbel werk wordt voorkomen. Dankzij de samenwerking met 
grote bedrijven zullen kleinschalige onderzoekscentra ook de kans krijgen om hun ideeën 
ingang te doen vinden.

De rapporteur voor advies stelt enkele amendementen voor op het voorstel van de Commissie, 
voornamelijk om ervoor te zorgen dat de onderzoeksagenda goed up-to-date wordt gehouden 
en dat de onderzoeksresultaten naar behoren worden verspreid in de publieke en private 
sector.

Daarnaast moet er voor meer transparantie worden gezorgd via nauwere betrokkenheid van 
het Europees Parlement, te realiseren door middel van de benoeming van onafhankelijke EP-
vertegenwoordigers in het IMI-bestuur.

Hoewel in het voorstel een prominente rol is weggelegd voor één vereniging van 
onderzoeksgebaseerde farmaceutische bedrijven, moet worden opgemerkt dat er ook 
onderzoek wordt gedaan met bekende stoffen, bij voorbeeld op het gebied van medicinale 
planten of vrij verkrijgbare geneesmiddelen. Ook bedrijven die zich hiermee bezighouden
moeten kunnen deelnemen aan de gemeenschappelijke onderneming IMI.

Tot slot moet erop worden gewezen dat IMI-projecten naast de evidente voordelen voor het 
concurrentievermogen van Europa en de verlaging van de risico's wegens klinische proeven 
op mensen ook positief zullen uitwerken op de behoefte aan dierproeven. Onnodige tests 
kunnen worden vermeden als in een vroeg stadium wordt onderkend dat een kandidaat-
geneesmiddel een potentiële mislukking is en nieuwe instrumenten voor de ontwikkeling van 
medicijnen zullen meestal niet afhankelijk zijn van dierproeven maar van nieuwe in vitro-
technieken of computerondersteunde technologieën.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 
bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar 
verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 11

(11) Het Gezamenlijk technologie-initiatief 
inzake "innovatieve geneesmiddelen" moet 
een gecoördineerde aanpak voorstellen om 
aangewezen onderzoeksbottlenecks in het 
geneesmiddelenontwikkelingsproces te 
ondervangen en "preconcurrentieel 
farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling" 
te ondersteunen teneinde de ontwikkeling 
van veilige en effectievere geneesmiddelen 
voor de patiënten te versnellen. In de 
onderhavige context moet "preconcurrentieel 
farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling" 
worden opgevat als onderzoek naar de in het 
geneesmiddelenontwikkelingsproces 
gebruikte instrumenten en methodologieën.

(11) Het Gezamenlijk technologie-initiatief 
inzake "innovatieve geneesmiddelen" moet 
een gecoördineerde aanpak voorstellen om 
aangewezen onderzoeksbottlenecks in het 
geneesmiddelenontwikkelingsproces te 
ondervangen en "preconcurrentieel 
farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling" 
te ondersteunen teneinde de ontwikkeling 
van veilige en effectievere geneesmiddelen 
voor de patiënten te versnellen. In de 
onderhavige context moet "preconcurrentieel 
farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling" 
worden opgevat als onderzoek naar de in het 
geneesmiddelenontwikkelingsproces 
gebruikte instrumenten en methodologieën.
Uit een IMI-project voortvloeiend 
intellectueel eigendom moet op eerlijke en 
redelijke voorwaarden in licentie worden 
gegeven aan derde partijen.

Motivering

Het moet duidelijk zijn dat de intellectuele eigendom die is vereist om gebruik te kunnen 
maken van de onderzoeksinstrumenten die zijn ontwikkeld door de partners in een IMI-project 
op eerlijke en redelijke voorwaarden in licentie aan derde partijen wordt gegeven.

Amendement 2
Bijlage, artikel 2, lid 2, letter c)

c) aanbrengen van de nodige aanpassingen 
in de onderzoeksagenda van het 
Gezamenlijk Technologie-initiatief inzake 
"innovatieve geneesmiddelen" in het licht 
van de wetenschappelijke ontwikkelingen 
tijdens de uitvoering ervan;

c) periodiek herzien en aanbrengen van de 
nodige aanpassingen in de 
onderzoeksagenda van het Gezamenlijk 
Technologie-initiatief inzake "innovatieve 
geneesmiddelen" in het licht van de 
wetenschappelijke ontwikkelingen tijdens de 
uitvoering ervan en om ervoor te zorgen dat 
naar behoren rekening wordt gehouden 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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met de prioriteiten in de gezondheidszorg 
en de behoeften van patiënten;

Motivering

De onderzoeksagenda moet stelselmatig worden herzien om ervoor te zorgen dat voortdurend 
rekening wordt gehouden met de wetenschappelijke vooruitgang en de behoeften van 
patiënten in Europa.

Amendement 3
Bijlage, artikel 5, lid 1, letter f bis) (nieuw)

f bis) het Europees Parlement benoemt 
twee onafhankelijke vertegenwoordigers en 
twee plaatsvervangers in het bestuur;

Motivering

Als begrotingsautoriteit moet het Europees Parlement worden vertegenwoordigd in het 
bestuur.

Amendement 4
Bijlage, artikel 6, lid 2, letter e), streepje 6

- opstellen van het jaarlijkse budgetvoorstel, 
met inbegrip van de personeelsformatie;

- opstellen van het jaarlijkse budgetvoorstel, 
met inbegrip van de personeelsformatie na 
raadpleging van het wetenschappelijk 
comité en de lidstatengroep;

Motivering

De uitvoerend directeur moet de andere bij het IMI betrokken organen raadplegen alvorens 
hij de jaarlijkse ontwerpbegroting aan het bestuur voorlegt. 

Amendement 5
Bijlage, artikel 6, lid 7, punt i)

i) het bijeenroepen van de jaarlijkse 
vergadering van het Stakeholdersforum voor 
het verzekeren van de openheid en 
transparantie van de activiteiten van de 
Gemeenschappelijke Onderneming IMI ten 
opzichte van haar stakeholders;

i) het bijeenroepen van de jaarlijkse 
vergadering van het Stakeholdersforum, een 
open vergadering van relevante 
organisaties met belangen in biomedisch 
onderzoek die feedback leveren over IMI-
activiteiten, voor het verzekeren van de 
openheid en transparantie van de activiteiten
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van de Gemeenschappelijke Onderneming 
IMI ten opzichte van haar stakeholders;

Motivering

Nadere verduidelijking van de aard van de jaarlijkse stakeholdersvergadering die moet 
zorgen voor openheid en transparantie van de activiteiten van de gezamenlijke onderneming 
IMI ten opzichte van de belanghebbende partijen.

Amendement 6
Bijlage, artikel 13, lid 2, alinea 1 bis (nieuw)

De uitvoerend directeur dient het jaarlijks 
activiteitenverslag in bij het Europees 
Parlement.

Motivering

Als onderdeel van een regelmatige dialoog met het Europees Parlement moet de uitvoerend 
directeur het jaarlijks activiteitenverslag voorleggen aan het Europees Parlement.


