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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst
Inicjatywa w zakresie leków innowacyjnych (ILI) to jedna z sześciu tak zwanych „wspólnych 
inicjatyw technologicznych” ustanowionych w programie szczegółowym „współpraca” 
siódmego programu ramowego. Jest to nowy rodzaj ogólnoeuropejskiego partnerstwa 
publiczno-prywatnego z udziałem wyższych uczelni, szpitali, władz publicznych, organizacji 
pacjentów, ośrodków klinicznych i firm farmaceutycznych, mającego na celu stymulowanie 
badań biomedycznych i opracowywania nowych terapii.

ILI będzie tworzyło partnerstwa poprzez otwarte zaproszenia do składania wniosków, 
w oparciu o stale uaktualniany program badań. Będzie się skupiać głównie na sektorze 
przedkonkurencyjnych badań farmaceutycznych, co pozwoli na wczesne i wiarygodne 
przewidywanie bezpieczeństwa i skuteczności przyszłych leków, aby potencjalne korzyści 
szybciej docierały do pacjentów i dawały większą pewność co do stosowania terapii. Ponadto 
ILI będzie się koncentrować na priorytetowych badaniach dotyczących chorób wskazanych 
w programie badań, np. choroby Alzheimera, oraz na ożywianiu współpracy między sektorem 
prywatnym a sektorem publicznym.

Łączny budżet w latach 2007 do 2013 wyniesie 2 miliardy euro. Wkład Wspólnoty wyniesie 
1 miliard euro. Finansowanie publiczne zostanie uzupełnione wkładami w równej wysokości 
od przedsiębiorstw prowadzących badania farmaceutyczne, w postaci personelu, sprzętu 
laboratoryjnego, badań klinicznych itp. 

Fundusze Wspólnoty będą kierowane wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw, 
organizacji nienastawionych na zysk, wyższych uczelni, władz, ośrodków klinicznych lub 
organizacji pacjentów, a nie do dużych przedsiębiorstw.

Ocena
Sprawozdawca komisji opiniodawczej z dużym zadowoleniem przyjmuje wspólne 
przedsięwzięcie ILI, które przyspieszy tworzenie innowacyjnych leków, szybciej 
docierających do pacjentów i lepiej dostosowanych do ich potrzeb. Dzięki prowadzeniu badań 
klinicznych na ludziach inicjatywa spowoduje również zmniejszenie ryzyka.

Postęp naukowy i techniczny powiązany z lepszą znajomością ludzkiego genomu pozwala na 
stworzenie zupełnie nowego podejścia do zwalczania chorób. Przyszłe leki i terapie będą 
bardziej precyzyjnie ukierunkowane na poszczególnych pacjentów i dzięki temu znacznie 
poprawią warunki ich życia. Wiemy obecnie, że nie istnieje jedna jedyna metoda leczenia 
danej choroby; właściwa terapia zależy od wielu czynników, takich jak płeć, stopień 
tolerancji czy szczególne cechy genetyczne. Europa pilnie potrzebuje większych inwestycji 
w badania i rozwój w omawianej dziedzinie, aby potencjalne korzyści szybko docierały do 
pacjentów.

Dlatego też zwiększone publiczne finansowanie przedkonkurencyjnej działalności badawczej 
jest szczególnie uzasadnione, a w średniej perspektywie pociągnie za sobą wzrost 
finansowania prywatnego i podniesie atrakcyjność Europy dla utalentowanych naukowców. 
Trzeba przyznać, że opracowanie nowej terapii jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym, 
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a jego wyniki trudne do przewidzenia. Tylko niewielka liczba badanych leków dochodzi do 
etapu dopuszczenia na rynek. Znaczna większość badań zostaje przerwana z powodu obaw 
dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności, po wydaniu setek milionów euro w proces ich 
opracowywania. Równocześnie inne części świata, np. USA czy Japonia, wyprzedzają Europę 
pod względem inwestycji w badania biofarmaceutyczne. 

Dlatego też ILI wychodzi z dobrego założenia, wykorzystując publiczne i prywatne fundusze 
do ożywiania szeroko zakrojonych paneuropejskich badań w celu stwierdzenia na jak 
najwcześniejszym etapie, czy badany lek ma duże szanse stać się bezpieczną i skuteczną 
metodą leczenia, a także do ożywiania współpracy między przemysłem, światem 
akademickim a sektorem nienastawionym na zysk, z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Projekty ILI zapewnią dobrą koordynację istotnych badań niezbędnych do opracowywania 
i zatwierdzania nowych narzędzi odkrywania i tworzenia leków, a także pozwolą uniknąć 
powielania prac. Dzięki współpracy z dużymi przedsiębiorstwami małe ośrodki badawcze 
również będą miały szansę na rozwinięcie i wprowadzenie w życie swoich pomysłów.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje kilka poprawek do wniosku Komisji, 
mających na celu głównie zapewnienie aktualizacji programu badań i rzeczywiste 
upowszechnianie wyników w sektorze publicznym i prywatnym. 

Ponadto należy zapewnić większą przejrzystość dzięki ściślejszemu włączeniu Parlamentu 
Europejskiego poprzez mianowanie niezależnych przedstawicieli PE w zarządzie ILI. 

Chociaż we wniosku najważniejszą rolę odgrywa jedno ze stowarzyszeń zajmujących się 
badaniami farmaceutycznymi, należy zauważyć, że prowadzone są również badania nad 
znanymi substancjami, np. w dziedzinie ziołolecznictwa czy w zakresie leków wydawanych 
bez recepty. Musi istnieć możliwość udziału takich przedsiębiorstw i ich stowarzyszenia 
branżowego w WP ILI.

Na koniec należy podkreślić, że poza oczywistymi korzyściami dla konkurencyjności Europy 
i poza ograniczeniem ryzyka dzięki prowadzeniu badań klinicznym na ludziach, projekty ILI 
przyniosą również pozytywne skutki w zakresie zapotrzebowania na testy na zwierzętach. 
Unikniemy niepotrzebnych testów, jeżeli stwierdzimy na wczesnym etapie, że badania nad 
danym lekiem prawdopodobnie nie przyniosą rezultatów, i jeżeli nowe narzędzia w procesie 
opracowywania leków w większości nie będą się opierać na testach na zwierzętach, ale na 
nowych technologiach in vitro lub komputerowych. 
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POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję1 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
Punkt 11 preambuły

(11) Wspólna inicjatywa technologiczna w 
zakresie „leków innowacyjnych” powinna 
zaproponować skoordynowane podejście do 
pokonania zastoju w procesie 
opracowywania leków i powinna wspierać 
przedkonkurencyjne badania i rozwój 
farmaceutyczny celem przyspieszenia 
opracowania bezpiecznych i bardziej 
skutecznych leków dla pacjentów. W 
obecnym kontekście „przedkonkurencyjne 
badania i rozwój farmaceutyczny” powinno 
się rozumieć jako prace badawcze nad 
narzędziami i metodologiami 
wykorzystywanymi w procesie 
opracowywania leków.

(11) Wspólna inicjatywa technologiczna 
w zakresie „leków innowacyjnych” powinna 
zaproponować skoordynowane podejście do 
pokonania zastoju w procesie 
opracowywania leków i powinna wspierać 
przedkonkurencyjne badania i rozwój 
farmaceutyczny celem przyspieszenia 
opracowania bezpiecznych i bardziej 
skutecznych leków dla pacjentów.
W obecnym kontekście 
„przedkonkurencyjne badania i rozwój 
farmaceutyczny” powinno się rozumieć jako 
prace badawcze nad narzędziami 
i metodologiami wykorzystywanymi 
w procesie opracowywania leków. Licencje 
na prawa do własności intelektualnej 
powstałej w projekcie prowadzonym w 
ramach inicjatywy w zakresie leków 
innowacyjnych (ILI) powinny być 
udzielane stronom trzecim na 
sprawiedliwych i rozsądnych warunkach.

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że własność intelektualna niezbędna do wykorzystania w badaniach narzędzi 
opracowanych przez partnerów projektu prowadzonego w ramach ILI powinna być 
udostępniana stronom trzecim na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach.

Poprawka 2
Załącznik, artykuł 2 ustęp 2 litera c)

  
1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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(c) nanoszenie koniecznych poprawek w 
programie badań wspólnej inicjatywy 
technologicznej w zakresie leków 
innowacyjnych w świetle rozwoju nauki w 
trakcie jego wdrażania;

(c) dokonywanie regularnych przeglądów 
i nanoszenie koniecznych poprawek 
w programie badań wspólnej inicjatywy 
technologicznej w zakresie leków 
innowacyjnych w świetle rozwoju nauki 
w trakcie jego wdrażania oraz w celu 
zapewnienia w Europie właściwej realizacji 
priorytetów dotyczących ochrony zdrowia 
i potrzeb pacjentów;

Uzasadnienie

Należy dokonywać regularnych przeglądów programu badań w celu zapewnienia w Europie 
stałego uwzględniania postępów naukowych i płynących z nich korzyści dla pacjentów.

Poprawka 3
Załącznik, artykuł 5 ustęp 1 litera fa) (nowa)

(fa) Parlament Europejski mianuje dwóch 
niezależnych przedstawicieli i dwóch 
zastępców w zarządzie.

Uzasadnienie

Jako jedna z władz budżetowych Parlament Europejski, powinien być reprezentowany 
w zarządzie.

Poprawka 4
Załącznik, artykuł 6 ustęp 2 litera e) tiret 6

– przygotowuje wniosek w sprawie budżetu 
rocznego, w tym także plan etatów;

- przygotowuje wniosek w sprawie budżetu 
rocznego, w tym także plan etatów, po 
konsultacji z komitetem naukowym i grupą 
państw członkowskich;

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy powinien konsultować się z pozostałymi właściwymi organami ILI, 
zanim przedłoży zarządowi projekt rocznego budżetu.

Poprawka 5
Załącznik, artykuł 6 ustęp 7 litera i)

(i) zwołuje coroczne forum partnerów w (i) zwołuje coroczne forum partnerów, 
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celu zagwarantowania otwartości i 
przejrzystości działań wspólnego 
przedsięwzięcia ILI oraz jego partnerów;

otwarte posiedzenie odpowiednich 
organizacji zainteresowanych badaniami 
biomedycznymi, na którym przedstawia się 
wyniki działalności ILI, w celu 
zagwarantowania otwartości i przejrzystości 
działań wspólnego przedsięwzięcia ILI oraz 
jego partnerów;

Uzasadnienie

Wyjaśnienie charakteru corocznego forum partnerów, którego celem jest zapewnienie 
otwartości i przejrzystości działań wspólnego przedsięwzięcia ILI względem partnerów.

Poprawka 6
Załącznik, artykuł 13 ustęp 2 akapit 1a (nowy)

Dyrektor wykonawczy przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu coroczne 
sprawozdanie z działalności.

Uzasadnienie

Dyrektor wykonawczy powinien przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu coroczne 
sprawozdanie z działalności w ramach regularnego dialogu z Parlamentem Europejskim.
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